
Voorstel HR-Wijziging Artikel 22 Contributiesysteem. 
 
Het 90ste bestuur wil een HR-Wijziging voorstellen omtrent artikel 22 in het 
Huishoudelijke Reglement, Contributiesysteem. Artikel 22 luidt momenteel als volgt: 
 
Contributiesysteem 
Artikel 22 

1. Een bachelorstudent betaalt bij inschrijving eenmalig een bedrag van €25,- als 
contributie voor het eerste jaar. Daarna is de contributie €10,- per jaar. 

2. Een bachelorstudent is vanaf het moment van inschrijven drie jaar lid. 
Vroegtijdige opzegging is mogelijk door het bestuur hierover te contacteren. 

3. Een masterstudent is één jaar lid en betaalt een bedrag van €10,- contributie. 
4. Het lidmaatschap van Kleio kan verlengd worden na de automatische stop door 

het bestuur hierover te contacteren. Dit kost €10 per jaar en geldt voor zowel 
bachelor- als masterstudenten. 

5. Het desbetreffende bedrag zal middels een automatische incasso per jaar worden 
geïnd. Wanneer een persoon zich inschrijft vóór 1 oktober zal het bedrag op 1 
november van dat kalenderjaar worden geïnd. Wanneer een persoon zich 
inschrijft na 1 oktober, zal het bedrag via automatische incasso op 1 juni van het 
volgende kalenderjaar worden geïnd. Deze persoon is evengoed Kleio-lid voor 
dat studiejaar, ook al wordt het contributiegeld pas later geïnd. 

 
Wij willen lid 2 van dit artikel aanpassen. Hierin staat dat het huidige lidmaatschap van 
Kleio drie jaar geldig is. Na drie jaar worden leden automatisch uitgeschreven bij de 
vereniging. Als een lid langer dan drie jaar lid wil blijven bij Kleio moet hij zich jaarlijks 
opnieuw inschrijven. De secretaris stelt alle derdejaars hiervan op de hoogte aan het 
einde van elk studiejaar. We merken echter dat veel vierdejaars nog actief zijn bij Kleio, 
maar geen lid meer zijn. Bij de UvA hebben we cijfers opgevraagd van de hoeveelheid 
geschiedenisstudenten die langer dan drie jaar doet over het afmaken van zijn studie. 
Dit blijkt de afgelopen jaren tussen de 80 en 85 procent te liggen. Daarnaast gaan veel 
geschiedenis bachelor studenten na hun studie door met een master. Doordat veel 
vierdejaars nog betrokken zijn bij Kleio en een vierde studiejaar binnen onze opleiding 
veel voorkomt, willen wij het lidmaatschap aanpassen van drie naar vier jaar. Uiteraard 
zal een lid, ongeacht hoeveelste jaars, zich elk moment bij Kleio kunnen uitschrijven. 
Huidige Kleioleden blijven drie jaar lid. De HR-wijziging geldt voor leden die zich na 
donderdag 25 juni 2020 aanmelden bij Kleio. 
De HR-wijziging zal er zoals het volgende uitzien: 
 
Contributiesysteem 
Artikel 22 

1. Een bachelorstudent betaalt bij inschrijving eenmalig een bedrag van €25,- als 
contributie voor het eerste jaar. Daarna is de contributie €10,- per jaar. 

2. Een bachelorstudent is vanaf het moment van inschrijven vier jaar lid. 
Vroegtijdige opzegging is mogelijk door het bestuur hierover te contacteren. 

3. Een masterstudent is één jaar lid en betaalt een bedrag van €10,- contributie. 
4. Het lidmaatschap van Kleio kan verlengd worden na de automatische stop door 

het bestuur hierover te contacteren. Dit kost €10 per jaar en geldt voor zowel 
bachelor- als masterstudenten. 



5. Het desbetreffende bedrag zal middels een automatische incasso per jaar worden 
geïnd. Wanneer een persoon zich inschrijft vóór 1 oktober zal het bedrag op 1 
november van dat kalenderjaar worden geïnd. Wanneer een persoon zich 
inschrijft na 1 oktober, zal het bedrag via automatische incasso op 1 juni van het 
volgende kalenderjaar worden geïnd. Deze persoon is evengoed Kleio-lid voor 
dat studiejaar, ook al wordt het contributiegeld pas later geïnd. 

 


