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STATUTENWHZIGING

Heden, dertig augustus tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Sharon Alexandra Maria —
Hament, notaris te Almere:
mevrouw Nathalie Grietje Baars, geboren te Amsterdam op tien juni negentienhonderd
vijfentachtig, kantooradres: 1316 BM Almere, Randstad 22-167;
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.

mevrouw Mara Hadassah Werner, geboren te Amsterdam op zes juni negentienhonderd —
negenennegentig, legitimerend met een identiteitskaart met nummer IWDH4ROL6,

uitgegeven te Amsterdam op dertig november tweeduizend achttien, ongehuwd en niet —
als partner geregistreerd, wonende te 1015 PJ Amsterdam, Tuinstraat 220;
2.‘ mevrouw Sara Jan Verveer, geboren te Beverwijk op acht juni negentienhonderd

negenennegentig, legitimerend met een identiteitskaart met nummer IR7FO8R35,
uitgegeven te Uitgeest op negen april tweeduizend vijftien, ongehuwd en niet als partner —

geregistreerd, wonende te 1018 NK Amsterdam, Conradstraat 80 A;
bij het verstrekken der volmacht handelend in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk ——
secretaris van de vereniging: Kleio de vereniging van studenten in de Geschiedenis en/of in de —
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, met ——
adres 1012 VB Amsterdam, Spuistraat 134 kamer 558, ingeschreven in het handelsregister onder —

nummer 40531854, en als zodanig deze vereniging tezamen rechtsgeldig vertegenwoordigend. ——
INLEIDING
De comparante verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op vijfentwintig juni

tweeduizend negentien (25-06-2019) te Amsterdam gehouden algemene ledenvergadering van ——
Kleio de vereniging van studenten in de Geschiedenis en/of in de Kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam, een vereniging, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te ——
1012 VB Amsterdam, Spuistraat 134 kamer 558,ingeschreven in het handelsregister onder

dossiernummer 40531854 hierbij in de statuten van de vereniging de volgende wijzigingen aan te —
brengen:

Wiljziging A
Artikel 1 wordt gewijzigd en zal vanaf heden luiden als volgt:
Artikel 1
Naam,zetel, duur
1.

De vereniging draagt de naam “K.L.E.|.0., de vereniging van studenten in de

2.

Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam” en kan verkort worden aangeduid met —
“Kleio”.
De vereniging heeft haar zetel in Amsterdam en is gelieerd aan de Universiteit van
Amsterdam.

:

3.

De vereniging is opgericht op éénentwintig oktober negentienhonderd negenentwintig ——

4.

(21-10-1929) en duurt voort voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus van het ———
daaropvolgende jaar.

Wijziging B
Artikel 2 wordt gewijzigd en zal vanaf heden luiden als volgt:
Artikel 2
Doel

1.

Het doel van de vereniging is:

a.

b.

Het behartigen van de belangen van alle studenten in de Geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam en haar leden in het bijzonder en het onderling
contact tussen hen te bevorderen;
Het bevorderen van de belangstelling van de studenten voor de theorie en de

praktijk van de Geschiedenis.
2.

Zij tracht het voornoemde doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a.

Het houden van vergaderingen en andere bijeenkormsten;

b

Het organiseren van lezingen, fora, excursies, reizen, borrels en feesten;

c.

Het uitgeven van mededelingen, hetzij in gedrukte, hetzij in digitale vorm;

d

Het opnemen en onderhouden van contact met hoogleraren en de
wetenschappelijke staf;

e.

Samenwerking met andere organisaties in binnen- en buitenland, in het bijzonder —
van de studenten in de Geschiedenis;

f.
Wiiziging C

Andere aan het doel bevorderlijke middelen.

Artikel 3 wordt gewijzigd en zal vanaf heden luiden als volgt:
Artikel 3
Leden
1.
De vereniging kent:

2.

a.

Gewone leden;

b.

Ereleden;

c.

Donateurs.

Gewone leden kunnen aij zijn, die:
a.
Ingeschreven staan als student in de Geschiedenis aan de Universiteit van

Amsterdam;
b.

Studeren aan de Universiteit van Amsterdam en ooit voor de studie Geschiedenis —

Cc.

ingeschreven zijn geweest;
ledere student die, op enig andere wijze dan genoemd in lid a of b, is gelieerd aan —

d.

Zich voor het lidmaatschap voor bepaalde termijn hebben opgegeven en de

de studie Geschiedenis en door het Bestuur is toegelaten tot de vereniging;
daarbij behorende contributie hebben betaald;

e.

Kennis hebben genomen van en instemmen methet doel en grondslag voor de ——
vereniging, zoals genoemd in artikel 2.

3,

Het gewone lidmaatschap eindigt door:
a.
door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar
b.

ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
opzegging door hetlid. Hierbij hoeft geen opzeggingstermijn in acht te worden ——

genomen;

Cc.

4,

het verloop van de betaalde lidmaatschapstermijn;

d.

royement;

e.
f.

door zijn aftreden;
door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;

g.

door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Royering van gewone leden en ereleden kan uitsluitend geschieden door de Algemene
Ledenvergadering. Een voorstel tot royement moet ingediend worden door het bestuur of —
tenminste tien leden en kan slechts aangenomen worden met een meerderheid van
tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in de desbetreffende Algemene —
Ledenvergadering.

5.

Ereleden zijn zij, die:

a.

Zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging,of zij die op bijzondere
wijze de belangen van de studenten in de studie Geschiedenis hebben behartigd; —
voorgedragen zijn door het Bestuur of door tenminste tien leden in een met
redenen omkleed voorstel;

b.
C.

Oud bestuurders, te benoemen toterelid bij het aflopen van hun bestuurstermijn; —
Kennis hebben genomen van en instemmen methet doel en grondslag van de
vereniging, zoals genoemd in artikel 2;

6.

d,

Door tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden dat aanwezig —
is op de betreffende Algemene Ledenvergadering zijn gekozen;

e.

Door het Bestuur zijn benoemd;

f.
De benoeming hebben aanvaard.
Donateurszijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging te ondersteunen met
een geldelijke bijdrage, waarvan de minimale grootte door het Bestuur wordt vastgesteld. —

Slotverklaring.

De comparante verklaarde ten slotte:
dat van het verhandelde in gemelde algemene ledenvergaderingblijkt uit de notulen,
waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht(Bijlage);
-

dat van de volmacht op de comparante biijkt uit een aan deze akte gehechte volmacht.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTEis verleden te Almere op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van ——.
een toelichting heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en ——
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, —
notaris, ondertekend.

(Volgt handtekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Doorlopende tekst van de statuten van de statutair te Amsterdam gevestigde
vereniging: Kleio de vereniging van studenten in de Geschiedenis en/of in de
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam,zoals deze luiden per de akte
van statutenwijziging op 30 augustus 2019 verleden voor mr. S.A.M. Hament, notaris te
Almere:
De statuten van deze vereniging luiden per de akte van statutenwijziging de dato 30
augustus 2019 als volgt:
Artikel 1
Naam, zetel, duur

1.

De vereniging draagt de naam “K.L.E.I1.0., de vereniging van studenten in de
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam” en kan verkort worden aangeduid met —
“Kleio”.

2.

De vereniging heeft haar zetel in Amsterdam en is gelieerd aan de Universiteit van
Amsterdam.

3.

De vereniging is opgericht op éénentwintig oktober negentienhonderd negenentwintig ——
(21-10-1929) en duurt voort voor onbepaalde tijd.

4.

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus van het ——

daaropvolgendejaar.
Artikel 2

Doel
1.

Het doel van de vereniging is:
Het behartigen van de belangen van alle studenten in de Geschiedenis aan de
a.

Universiteit van Amsterdam en haar leden in het bijzonder en het onderling
contact tussen hen te bevorderen;

b.
2.

Het bevorderen van de belangstelling van de studenten voor de theorie en de
:
praktijk van de Geschiedenis.

Zij tracht het voornoemde doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
Het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten;
a.
Het organiseren van lezingen, fora, excursies, reizen, borrels en feesten;
b.

Cc.
d

Het uitgeven van mededelingen, hetzij in gedrukte, hetzij in digitale vorm;
Het opnemen en onderhouden van contact met hoogleraren en de
wetenschappelijke staf;

@.

Samenwerking met andere organisaties in binnen- en buitenland, in het bijzonder —
van de studenten in de Geschiedenis;

f.

Andere aan het doel bevorderlijke middelen.

Artikel 3
Leden
1.
De vereniging kent:

2.

a.

Gewoneleden;

b.

Ereleden;

Cc.

Donateurs.

Gewoneleden kunnen ij zijn, die:
a.

Ingeschreven staan als student in de Geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam;

b.
C.

Studeren aan de Universiteit van Amsterdam en ooit voor de studie Geschiedenis —
ingeschreven zijn geweest;
ledere student die, op enig andere wijze dan genoemd in lid a of b,is gelieerd aan —
de studie Geschiedenis en door het Bestuur is toegelaten tot de vereniging;

d.

Zich voor het lidmaatschap voor bepaalde termijn hebben opgegeven en de

e.

daarbij behorende contributie hebben betaald;
Kennis hebben genomen van en instemmen methet doel en grondslag voor de ——
vereniging, zoals genoemd in artikel 2.

:
Het gewone lidmaatschap eindigt door

—
er een rechtspersoon Is, door haar ———
door zijn overlijden of indien de bestuurd
;

b.

opzeggingstermun In acht te worden ——
opzegging door hetlid. Hierbij hoeft geen
genomen;

moan

a.

bestaan;
ontbinding of indien zij ophoudt te

—

het verloop van de betaalde lidmaatschapstermijn;
royement;

door zijn aftreden;

door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
g.
door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Royering van gewoneleden en ereleden kan uitsluitend geschieden door de Algemene
Ledenvergadering. Een voorstel tot royement moet ingediend worden door het bestuur of —

tenminste tien leden en kan slechts aangenomen worden met een meerderheid van
tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in de desbetreffende Algemene —
Ledenvergadering.

Ereleden zijn zij, die:
a.
Zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, of zij die op bijzondere
wijze de belangen van de studenten in de studie Geschiedenis hebben behartigd; —
voorgedragen zijn door het Bestuur of door tenminstetien leden in een met

redenen omkleed voorstel;
Oud bestuurders, te benoemen toterelid bij het aflopen van hun bestuurstermijn; —
C.

Kennis hebben genomen van en instemmen methet doel en grondslag van de

d.

vereniging, zoals genoemd in artikel 2;
Door tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden dat aanwezig —
is op de betreffende Algemene Ledenvergadering zijn gekozen;

e.
f.

Door het Bestuur zijn benoemd;
De benoeming hebben aanvaard.

Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging te ondersteunen met
een geldelijke bijdrage, waarvan de minimale grootte door het Bestuur wordt vastgesteld. —
Artikel 4
Bestuur
[.
Het Bestuur bestaat uit minimaal drie leden waaronder in ieder geval een voorzitter, --

2.

een secretaris en een penningmeester.
Het Bestuur dient binnen één maand na aanvang van het verenigingsjaar in een daartoe

bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering verkozen te worden. Indien het niet -----mogelijk is binnen de gestelde termijn een bestuur te vormen en te benoemen,blijft het
oude bestuuraan totdat dit wel het gevalis.
De bestuursleden worden in functie benoemd door de Algemene Ledenvergadering. -De benoeming geschiedt uit de gewone leden.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, --echter dooreen besluit van de Algemene Ledenvergadering kan het bindend karakter-

aan een voordracht worden ontnomen.Tot het opmaken van een bindende voordracht
is bevoegd het Bestuurof, indien dezeis ingesteld, de sollicitatiecommissie. De -------

voordracht wordt bij oproeping voor de vergadering meegedeeld.-------------------------Het Bestuur wordt telkens voor een vaste periode, doch hoogstens voor één jaar ------benoemd, Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.-----------------------------Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het formuleren en ---------cordineren vanhet beleid van de vereniging.

Het Bestuur is voor haar beleid verantwoording schuldig aan de Algemene ---------we
Ledenvergadering. Het Bestuur of de afzonderlijke bestuursleden kunnentenalle ------

tijden worden ontslagen door de Algemene Ledenvergadering bij een 2/3 meerderheid
van de aanwezige leden.

, dan bepalen de -Indien er tijdens een bestuursjaar en vacature ontstaat in het bestuur
t resterende
overige bestuursleden of deze vrijgekomen functie wordt opgevuld voorhe
e bestuursleden verenigingsjaar. Indien dit het gevalis, dan worden er door de overig
slid zal --------sollicitaties gehouden voorde vrijgekomen functie. Het nieuwe bestuur
beschreven vervolgens door de Algemene Ledénvergadering benoemd worden,zoals
de --------van
taken
de
n
in lid 3. Indien er geen vervanging wordt gezocht, dan worde
--7--------------betreffende functie overgenomen doorde overige bestuursleden.------de Universiteit De bestuursleden ontvangen een vergoeding zoals gebruikelijk is aan

8.

|

9.

van Amsterdam,

Artikel 5
Vertegenwoordiging
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
1.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders. --

2.

-------------

alsook aan derden, --Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders,

3.

om de vereniging binnen de grenzen van die volmachtte vertegenwoordigen.
Artikel 6

-----------

-

1

Boekjaar en jaarstukken--

wennennnannn=
Het boekjaar van de verenigingis gelijk aan het kalenderjaar. +
alles ----van
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en

1.
2.

voortvloeien wit -betreffende de werkzaamhedenvan devereniging, naat de eisen die
en de daartoe ---deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren
ge wijze te -------behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodani
vereniging anonnde
bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van

_
3.

;
penneannst
:
kunnen worden gekend.-----3:
ar de --boekja
het
van
Hetbestuuris verplichtjaarlijksbinnen zes maanden na afloop
papierte stellen
balans en destaat van baten’en lasten van de vereniging te maken, op

en vastte stellen. --4,

5.

=

:

bescheiden en --Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde-boeken,

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren-te bewaren.
papier gestelde
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op

er worden ----balans en staat van baten en lasten, kunnen.op een andere gegevensdrag

ige -----overgebracht-en-bewaard, mits de overbrenging geschiedt metjuiste en volled

tijd ----------weergave der gegevens en deze’gegevens gedurende de volledige bewaar
.|-------------beschikbaarzijn en binnen redelijke tijd-leesbaar kunnen worden: gemaakt

Artikel 7

—

:

:

i
wins
Seggthece
5
Algemene Ledenvergadering --»
--------yan
heden
legen
aange
in
op
De Algemene Ledenvergadering treedt wetgevend.
1.
~
:
algemene‘aard de vereniging betreffende.

>.
3,
4,

lt

Het Bestuur roept de Algemene Ledenvergaderingbijeen indien-het dit nodig oordee

rsleden, --of dit door ten mihste twee procent van de gewone leden,niet‘zijnde bestuu
2
a3
soot
:
wordt verzocht. ~
g plaats ---derin
verga
Leden
mene
‘Alge
de
voor
Bijeenroeping vindtuiterlijk een week

ping wordt --door middel van bekendmaking aan de-leden. De reden yan de-bijeenroe
agenda, ----------daarbij vermeld:en de aanschrijving dient veigezeld te gaan van een
van de vereniging, De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering is de voorzitter
bestuurslid ~~
ander
een
De voorzitter kan zo nodig de leiding van de vergadering-aan

overdragen.

5.
6.

7.

eecenengreetennen

1 ntenenae

:

ring bijgewoond te Om besluiten te kunnen nemen, dient de Algemene Ledenvergade

rsleden. wordendoorten minste twee procent van de gewone leden,niet zijnde bestuu

gewone ----------Besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden genomen met
n ofin het -----meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,tenzij in deze statute
mannns
huishoudelijk reglement anders is bepaald.
bij lijfelijke -------lederlid heeft én stem. Deze stem kanslechts uitgebracht worden
rs{zal nader -donateu
en
n
erelede
aanwezigheid ter vergadering. Het stemrecht van de

ring kan --worden geregeld bij huishoudelijk reglement. De Algemene Ledenvergade

besluiten om het stemrecht van een lid ten aanzien van een onderwerp te ontnemenin
verband met belangenverstrengeling.

8.

Per verenigingsjaar dient er ten minste één Algemene Ledenvergadering plaats te ----hebben. -------rtikel 8

——————

--

Statutenwijziging, ontbinding
Een voorstel tot wijziging van de statuten kan ingediend worden op persoonlijketitel,
I,
schriftelijk bij het bestuur in tweevoudin te leveren.
Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts worden ----2.
besloten met een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebracht stemmen op de -----------desbetreffende Algemene Ledenvergadering, waar behalve het bestuur ten minste twee
procent van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Wanneereen lid zich onthoudt van
stemming,telt dit echter wel mee voor het quorum. Deze Algemene Ledenvergadering

moetuiterlijk tien dagen van tevoren uitgeschreven worden. De convocatie dient -----vergezeld te gaan van deletterlijke tekst van de voorgestelde wijziging.------------------

La

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neerte ----leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden --verenigingenregister.
Ontheffing van een artikel van de statuten kan niet worden verleend. --------------------Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan in een Algemene -Ledenvergadering waar minimaaltien procent van de stemgerechtigde leden aanwezig

is en bij besluit van 2/3 van alle aanwezige leden met inachtneming van artikel 1702 -van het Burgerlijk Wetboek.
De Algemene Ledenvergadering stelt bij het besluit tot ontbinding een bestemming --vast van hetbatig saldo, met dien verstande datdit niet mag toekomen aan hendie ten
tijde van de ontbinding lid van de vereniging waren.
Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door -

het bestuur. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel --mogelijk van kracht.----

Artikel 9
Huishoudelijk reglement
--Destatuten worden bij Huishoudelijk Reglement nader uitgewerkt. Dit Huishoudelijk
1.
Reglement mag geen bepalingen bevatten,die in strijd zijn met de statuten. Waarde -statuten en het Huishoudelijk Reglementstrijdig zijn, prevaleren de statuten. In alle --gevallen waarin statuten of Huishoudelijk Reglementniet voorzien,beslist het Bestuur
met inachtneming van artikel 5.1,
De Algemene Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglementvaststellen dan wel
wijzigen. Dit besluit behoeft ten minste een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebracht
stemmen op de desbetreffende Algemene Ledenvergadering, waar behalve het bestuur
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.
ten minste
twee procent van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Deze vergadering
moetuiterlijk tien dagen van tevoren uitgeschreven worden. De convocatiedient ------

vergezeld te gaan van deletterlijke tekst van de voorgestelde wijziging.----}-------------

In het Huishoudelijk Reglement wordt in ieder geval opgenomen het -------a

:

vergaderreglement van de vereniging.

--

Behoudenshet bepaalde in lid 3 staat de Algemene Ledenvergadering de invulling van.

.

het Huishoudelijk Reglement geheelvrij.

Tenzij bij de wet andersis bepaald kerithet Huishoudelijk Reglement een zelfde aeenenn

rechtsgeldigheid als de statuten.:

7S

-:
Artikel 10----wae
’
—
ae
De Gelden---oS
.
4
De inkomsten van'de vereniging bestaanuit:
ge
---l.
De doorhet bestuurvastte stellen contributie vande leden::
oot “a7 a3.
a
Donaties;
‘ennetnnanandharetaw
te s
b.
oe
.
ait
4
sw
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ot
Andere wettigeinkomsten.
C,
De Algemene Ledenvergadering benoemt aan het begin van iederverénigifgsjiar op, 2
:

tee ee

:

voorstel van het bestuur een kascommissie, bestaande uit minimhaal twee’meerderjarige
leden,niet zijnde bestuursleden, om de financiénte controlereri‘Deze¢commissieheeft
het rechtte allen tijden inzage te vragen van de boeken en beschéiden yan dé.wetehh
vereniging. Het Bestuuris verplicht de commissie ten behoeve"vanHaar ondefZoek alle

door haar gevraagdeinlichtingen te vetschaffen, haar des gewenst de kasen!ide --------waardente tonen en de boeken, bescheiden enandere gegevensdragers van\de --------vereniging Voor raadpleging beschikbaar te stellen. De commissie brengt aan het einde
van het verenigingsjaar verslag uit'aan de Algemene Ledenvergadering. —aorcneaennnas
De begroting en het beleidsplan voor het te voeren beleid kunnen’‘tijdens de eerste ----~ Algemene Ledenvereniging van het verenigingsjaar worden gépresenteerd of anders -zo spoedig mogelijk. De begroting en het’ beleidsplan behoeven niet door de Algemene
Ledenvergadering te worden goedgekeurd door middel van stemming. -----,poweeceeens
Het Bestuur brengt op de Algemene Ledenvergadering binfen een termijn van zes ---maanden na afloop van het verenigingsjaar, tenzij zich een situatie voordoet zoals ----beschrevenin artikel 4.2, een jaarrekening en een jaarverslag uit over de gang van ---zaken in de vereniging en overhet gevoerde beleid. Vanaf de oproep voor de weneeennnnbetreffende Algemene Ledenvergadering legt het Bestuur deze stukken ter inzage voor
de leden ten kantore van de vereniging.

