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Introductie  

Bij dezen introduceert het 87ste bestuur van Kleio, studievereniging voor geschiedenis 

en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam haar beleidsplan voor het 

academische jaar 2016/2017. 

De afgelopen jaren zijn zeer succesvolle jaren geweest voor Kleio. Wij hopen deze 

trend zo goed mogelijk voort te zetten. Er zal net als het afgelopen jaar aandacht worden 

besteed aan de borrels, promotie en samenwerking met andere studieverenigingen. Wij 

danken het 86ste bestuur voor hun inzet en geboekte verbeteringen en zien hen als een 

voorbeeld voor het komend jaar. Ook wij willen bij zoveel mogelijk activiteiten aanwezig 

zijn om ons zo te profileren als een enthousiast en toegankelijk bestuur.  

Kleio stond vorig jaar in het teken van de SGN-dag, dit jaar zal de focus liggen op 

toekomstige beroepsmogelijkheden. Door middel van intensiever contact met de 

opleiding en het organiseren van een stageweek, willen wij een brug slaan tussen 

studenten en professionals. Dit speerpunt zullen wij realiseren in samenwerking met de 

Alumnicommissie. Daarnaast zal komend jaar in het teken staan van communicatie. De 

communicatie tussen bestuur, leden en commissies is al aanzienlijk verbeterd. Dit jaar 

willen wij hier nog verder aan werken om alles zo optimaal en soepel mogelijk te laten 

verlopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

De vereniging  

Toekomstgerichtheid 

Zoals hierboven al aangegeven zal dit jaar een focus gelegd worden op 

toekomstgerichtheid. Kleio is voor een groot gedeelte natuurlijk gericht op leuke en vaak 

leerzame activiteiten, maar wij zijn van mening dat Kleio ook kan helpen met het zoeken 

naar een studierichting en misschien zelfs carrièremogelijkheden. In het komend jaar 

willen wij, uiteraard in samenwerking met de Alumnicommissie, het contact met de 

docenten en opleiding verbeteren. Door middel van dit contact en het benaderen van 

professionals hopen wij een stageweek te kunnen organiseren. Wij vragen deze 

professionals dan of zij enkele studenten een dag of dagdeel zouden willen begeleiden. 

Verspreid over vijf dagen geven we studenten de mogelijkheid om kennis te maken met 

verschillende beroepen zoals docent, journalist, conservator, onderzoeker, politicus, 

directeur en redacteur. Ter introductie zal in de week vóór de stageweek de 

beroependag plaatsvinden waar studenten alvast kennis kunnen maken met enkele 

professionals. Wij vinden het belangrijk dat de Alumnicommissie een duidelijkere 

functie krijgt binnen Kleio en zullen daarom veel van de hierboven genoemde taken in 

hun handen leggen.  

De borrel  

De borrel zal net als afgelopen jaar elke dinsdag plaatsvinden in café de Prins. Het 

bestuur zal vanaf 21:00 uur klaar zitten om leden te ontvangen, enthousiast te maken 

voor Kleio en een ontspannen sfeer te creëren waarin mensen elkaar kunnen leren 

kennen en kunnen bijpraten. Het afgelopen jaar bestond uit vrijwel alleen maar 

drukbezochte borrels. Dat is uiteraard ook het streven voor dit jaar. Wat wij graag 

zouden willen zien, is nog meer themaborrels en evenementen zoals een vriendjesborrel 

en/of broertjes-zusjesborrel. Ook willen wij heel graag herhaaldelijk door het jaar heen 

dansborrels organiseren, zodat we vaker met alle Kleioleden een avondje kunnen 

dansen op onze eigen gekozen muziek. We zijn de mogelijkheden hiervoor nog druk aan 

het onderzoeken. De promotie van dit soort speciale borrels is vorig jaar goed gebeurd 

via Facebookevenemten en wij zullen deze methode overnemen.  
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Studie 

Afgelopen jaar was Studeren met Kleio weer een succesvolle activiteit, hier gaan we 

uiteraard mee door. De vakgerichte studeersessies, begeleid door een of meerdere 

ouderejaars, willen we dit jaar vaker gaan organiseren. Ook de studeerworkshop voor 

eerstejaars staat weer op de planning. Verder blijft het Kleio spreekuur bestaan en we 

hopen dat dit een moment is waarop leden hun vragen, ideeën en problemen met ons 

komen bespreken. Natuurlijk staat de deur van de nieuwe Kleio kamer in het Bushuis 

altijd open.  

Huishoudelijk reglement  

Het huisreglement, te vinden op de site, is voor Kleioleden vooral belangrijk als het gaat 

om het aan- en afmelden voor activiteiten en de regels omtrent het betalen van 

contributie. Daarom wordt het reglement naar elk nieuw Kleio lid gemaild en wordt er 

duidelijk naar verwezen bij het aanmelden voor activiteiten en reizen. Wij denken dat 

dit een handige en makkelijke manier is om elk lid bewust te maken van de regels die 

gelden rondom deze procedures, dus wij zullen dit in stand houden om zo eventuele 

misverstanden te voorkomen.  

De site en social media 

De afgelopen jaren is de communicatie binnen Kleio al aanzienlijk verbeterd. Wij willen 

hier dit jaar aan verder werken. Ten eerste willen wij hiervoor de site gebruiken. Om te 

beginnen moet er een kopje "agenda" komen. Het eerste wat op de voorpagina moet 

staan zijn de komende activiteiten en reizen. Daarnaast moet er een duidelijkere 

verwijzing zijn naar de Kleio-Facebook. Mensen moeten daarnaast heel gemakkelijk lid 

kunnen worden, dus dat moet ook op de voorpagina. Dieuwertje gaat van elke activiteit 

foto’s toevoegen zodat mensen meteen kunnen zien wat ze hebben gemist. Ten slotte 

kan alles over het algemeen duidelijker en vrolijker: fellere kleuren, grotere letters en 

makkelijkere verwijzingen naar commissies en aanmeldingen voor activiteiten.  

Ten tweede willen we het promoten van evenementen overzichtelijker maken. 

Dit willen we onder andere doen door elke maand de omslagfoto van de Facebook te 

veranderen in een foto van de maandagenda. We willen de promotiemethode van het 

86ste bestuur in stand houden. De like-pagina van Kleio staat hierin centraal. Alle 

aankondigingen voor evenementen en foto’s van activiteiten zullen weer op deze pagina 
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komen te staan. Alle activiteiten zullen een Facebookevenement worden, zo krijgen 

leden herinneringen van activiteiten zonder dat er daadwerkelijk een stroom aan 

berichten nodig is om leden op de hoogte te houden. We willen ook niet meer teveel 

Kleio berichten delen in de eerste, tweede en derdejaars Facebookgroepen, deze zijn 

voornamelijk bedoeld voor studie gerelateerde berichten. We willen dus een duidelijker 

maandoverzicht creëren, door actievere promotie van de nieuwsbrief en minder 

berichten op Facebook, die soms als spam kunnen worden ervaren. Tot slot willen we 

meer gebruik gaan maken van Google-forms zodat het voor leden makkelijker is om je 

voor activiteiten aan te melden. Op deze manier scheelt het commissies ook werk omdat 

ze geen mailtjes meer hoeven te verwerken.  

Raad van Advies  

Op de afgelopen halfjaarlijkse ALV werd door middel van een stemming het voorstel van 

oprichting van een Raad van Advies aangenomen. Een RvA is er puur om het bestuur van 

advies te dienen, het is geen toezichtsorgaan. Voor kleine problemen of grote 

vraagstukken is het prettig om als bestuur te kunnen terugvallen op een groep mensen 

die bekend is met Kleio en de perikelen van een bestuursjaar. Het idee is om drie keer 

per jaar als bestuur en RvA samen te komen: na de overdrachts-ALV om te 

ondersteunen in de beginfase van het bestuursjaar, halverwege voor de tussentijdse ALV 

en aan het eind van het jaar bij het ondersteunen van de bestuurssollicitaties en het 

helpen bij de overdracht in de zomer. Hierbij presenteren wij de nieuwe leden van de 

Raad van Advies: Ali Yurtseven, Lisa Koks en Sara Corbey. 

Kunstgeschiedenis 

De relatie met kunstgeschiedenis vinden wij een lastig onderwerp. De afgelopen jaren 

was het aantal actieve leden kunstgeschiedenis laag en dat vindt iedereen jammer. Toch 

willen wij blijven proberen de kunstgeschiedenisstudenten enthousiaster te maken voor 

Kleio, omdat wij denken dat er genoeg aantrekkelijke activiteiten zijn voor hen. Het is 

een groot voordeel dat wij al met het nieuwe Kanvas bestuur gesproken hebben en dat 

zij bereid lijken om aankomend jaar te vergaderen over een samenwerking met Kleio. 

Aangezien de organisatie van de SGN-dag dit jaar bij Groningen ligt, hebben wij meer tijd 

om aandacht te besteden aan KunstNed en hopen wij ons meer in te kunnen zetten voor 

de kunstgeschiedenisstudenten binnen Kleio. Het is zeker niet de bedoeling om leden 
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van Kanvas af te nemen, wij vinden het simpelweg jammer en zonde dat er niet meer 

verwantschap is tussen beiden studieverenigingen en leden. Hopelijk zal dat er komend 

jaar meer zijn.  
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Financiën  

Zoals voorgaande jaren bestaat het grootste deel van de inkomsten dit jaar uit 

contributiegelden.  Dit jaar hebben we meer eerstejaars dan vorig jaar, wat zorgt voor 

meer inkomsten uit deze groep. Daarnaast kan Kleio dit jaar op meer inkomsten rekenen 

ten gevolge van het contributiesysteem Nimbus 2000 dat twee jaar geleden is ingevoerd. 

Door de invoering van dit contributiesysteem wordt dit jaar voor het eerst contributie 

geïncasseerd bij zowel eerste-, tweede- én derdejaars Kleioleden.    

  Naast inkomsten uit contributiegelden vormt de boekverkoop ook een 

belangrijke inkomstenbron. Gezien de inkomsten van voorgaande jaren en de goede 

promotie van de boekverkoop afgelopen Intreeweek rekent het aankomend bestuur op 

duizend euro aan inkomsten via de Atheneum boekhandel.  

  De vaste lasten van aankomend jaar zijn grotendeels hetzelfde als voorgaande 

jaren. Wel komen de vaste lasten hoger te liggen dan vorig jaar ten gevolge van de nieuw 

aangeschafte ledenadministratiesoftware. Dit systeem zorgt voor meer overzicht en 

meer inzicht in het ledenbestand.  Daarnaast kan met de nieuwe ledenadministratie 

gerichter contact worden opgenomen met individuele leden.  

  Ten gevolge van de hogere inkomsten kan meer geld worden verdeeld over de 

verschillende commissies. Alle commissies krijgen dit jaar een groter budget zodat zij 

meer en/of goedkopere activiteiten kunnen organiseren. De budgetten van de  

Alumnicommissie en de Introductiecommissie worden het meest verhoogd. Dit heeft te 

maken met het belang dat het bestuur aan beide commissies toekent. De 

Alumnicommissie zal zich met het nieuwe budget flink kunnen gaan ontwikkelen. De 

Introductiecommissie zal vanaf dit jaar met eigen budget het introductieweekend 

organiseren.  

  Sinds afgelopen jaar is het voor Kleioleden mogelijk om declaraties online te 

regelen. Het online declaratieformulier zorgt voor tijdsbesparing voor zowel de 

penningmeester als degene die een bedrag wenst te declareren. Gezien het feit dat deze 

manier van declareren veel makkelijker is zal ook dit jaar online gedeclareerd worden. 

Verder zal er dit jaar uiteraard weer gespaard worden voor het volgende lustrum.  

Bovendien zullen er net als voorgaande jaren dit jaar penningmeestersvergaderingen 

worden gehouden waarin de financiën per commissie zullen worden besproken. 
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Daarnaast zal iedere penningmeester worden aangespoord om subsidies aan te vragen, 

zodat activiteiten goedkoper kunnen worden aangeboden. 
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De commissies 

Net als afgelopen jaar willen we de communicatie tussen de commissies en met het 

bestuur zo goed mogelijk laten verlopen door middel van drie voorzittersvergaderingen 

en twee penningmeestervergaderingen, waarvan één een individuele voortgangs- 

vergadering zal zijn. Deze vorm bleek afgelopen jaar een succesvolle manier om 

activiteitenoverlap te voorkomen en communicatie tussen de commissies te bevorderen.  

De sollicitatieperiode voor de commissies gaat dit jaar weer twee weken duren, 

met middenin een speeddate-borrel waar de commissies zichzelf presenteren. Ook zal er 

weer een commissiedag op de planning staan. Een dag met leuke activiteiten die nieuwe 

en oude commissieleden de kans geeft elkaar beter te leren kennen. Na het succesvolle 

actieve-ledenuitje van afgelopen jaar, hopen wij dit jaar net zo een leuke afsluiter van 

het commissiejaar te kunnen organiseren.  

Verder wordt het ledenbestand geactualiseerd waardoor er een duidelijker 

overzicht komt van bijvoorbeeld eerstejaars en kunstgeschiedenisstudenten. Hierdoor 

zullen we beter met onze leden kunnen communiceren en krijgen we meer inzicht in de 

verschillende soorten  leden die Kleio heeft.   

Alumnicommissie 

De Alumnicommissie gaat dit jaar door met de succesvolle activiteiten van de 

voorgaande jaren zoals het toekomstdiner en de beroependag. Afgelopen jaar is er 

daarnaast veel aandacht besteed aan het maken van een Almanak, die iedereen 

binnenkort kan bewonderen.  Komend jaar wil de Alumnicommissie duidelijke 

fundamenten gaan leggen voor hun commissie, dit willen ze doen aan de hand van 

realistische plannen en door het samenwerken met docenten. Ook zal het alumni-

bestand uitgebreid worden, zodat dit als hulpmiddel voor ouderejaars kan dienen bij het 

zoeken van bijvoorbeeld een stage. Tot slot willen ze ook Vrienden van Kleio op de kaart 

zetten door alumni meer op de hoogte te houden van Kleio en het iemands persoonlijke 

taak te maken om Vrienden van Kleio te promoten.  

Feestcommissie 

De Feestcommissie heeft afgelopen jaar naast haar succesvolle traditionele 

evenementen zoals het openingsfeest, de kroegentocht, het kerstgala in Panama, de 
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bandjesavond en het eindfeest, ook een nieuwe activiteit geïntroduceerd: het Kleiofeest. 

Dit was zo een succes dat er komend jaar hopelijk twee van dit soort Kleiofeesten zullen 

zijn. Daarnaast kon de traditionele eindbarbecue door slecht weer niet doorgaan en 

werd deze verplaatst naar het begin van het nieuwe jaar. De evenementen van de 

Feestcommissie zijn altijd drukbezocht en geliefd, dus het bestuur verheugt zich op alle 

feestjes van komend jaar.   

Filmcommissie 

De Filmcommissie organiseerde traditiegetrouw weer de altijd populaire Berlijnreis die 

ook afgelopen jaar een groot succes was. Helaas waren er voor het uitje naar Filmfestival 

Rotterdam op het laatste moment veel afmeldingen, waardoor er teveel kaartjes gekocht 

waren. Komend jaar wil de Filmcommissie weer naar Berlijn en verschillende 

filmfestivals. Daarnaast willen ze meer informele themafilmavonden organiseren met 

een docent die wat komt vertellen. Het bestuur kijkt uit naar een actief jaar van de 

Filmcommissie.  

Introductiecommissie  

Afgelopen jaar is er een nieuwe commissie opgericht: de Introductiecommissie. Deze 

bestaat uit twee bestuursleden, afgelopen jaar waren dat de voorzitter en de 

penningmeester. Na de halfjaarlijkse-ALV werd de sollicitatieperiode geopend en 

werden er drie leden aangenomen. Het plan was dat de commissie een halfjaarlijkse 

commissie zou worden die zich elk jaar weer in zijn geheel zal vernieuwen. De 

Introductiecommissie nam de matchingdagen op zich, de organisatie van de activiteiten 

tijdens de intreeweek en de organisatie van het introductieweekend half september. De 

resultaten die deze commissie afgelopen halfjaar geboekt heeft zijn geweldig, met nu al 

heel veel enthousiaste eerstejaars en een overvol introductieweekend. Verder zal de 

introductiecommissie nog één activiteit organiseren na het introductieweekend voor 

eerstejaars om hen de mogelijkheid te geven Kleio en hun medestudenten nog beter te 

leren kennen. Na deze activiteit zal de commissie gaan ‘slapen’ totdat na de halfjaarlijkse 

ALV van het 87ste bestuur de commissie opnieuw wordt vormgegeven.  

Kunstcommissie 

Met vele populaire activiteiten en twee mooie reizen naar Brugge en Istanbul heeft de 

Kunstcommissie wederom laten zien een zeer succesvolle commissie te zijn. Komend 
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jaar staan er ongetwijfeld weer mooie evenement op de planning en natuurlijk de kleine 

en grote kunstreis. De Kunstcommissie is ambitieus dit jaar, ze willen origineler worden 

en meer aanbieden dan slechts tentoonstellingen. De Kunstcommissie wil meer contact 

met docenten (kunst)geschiedenis die ze kunnen benaderen om iets bij een activiteit te 

vertellen. Dit past in het thema van contact met docenten. Ten slotte zal de gallerytour 

terugkeren. Dit was altijd een populaire activiteit dus het bestuur verheugt zich hier zeer 

op.  

Onderwijscommissie 

Afgelopen jaar was er een van pieken en dalen voor de Onderwijscommissie. Naast de 

traditionele activiteiten zoals een bezoek aan de Tweede Kamer, de Nacht van de 

Geschiedenis, het kroegcollege en de pubquiz, organiseerde de Onderwijscommissie nog 

veel meer activiteiten zoals een bezoek aan de opera, Paleis ‘t Loo en een dagje-nachtje 

naar Maastricht. Sommige van deze evenementen waren een groot succes, maar het was 

ook vaak moeilijk om genoeg leden mee te krijgen. De Onderwijscommissie hoopt 

komend jaar alleen maar drukbezochte activiteiten te organiseren en zal daarom 

kritischer gaan kijken naar hun evenementen en de animo die hiervoor bestaat. De 

reisjes van de Onderwijscommissie (twee jaar geleden Brussel en afgelopen jaar dus 

Maastricht) waren wel zeer succesvol en  hopelijk staat ook dit jaar een dagje-nachtje op 

de planning.  

Reiscommissie 

De grote reis is altijd één van de hoogtepunten van het jaar. Afgelopen jaar was de 

tiendaagse reis naar München, Boedapest en Ljubljana zonder enige twijfel een groot 

succes. De afschaffing van de studiefinanciering bleek geen grote belemmering te zijn 

voor het aantal deelnemers. Ook komend jaar zal de Reiscommissie zich weer inzetten 

om een prachtige reis te organiseren. De bestemming zal zoals vanouds pas over enkele 

maanden bekend gemaakt worden en de Reiscommissie zal zo goed mogelijk rekening 

houden met het tentamenrooster en feestdagen. Het bestuur heeft geen twijfels over het 

succes van de volgende grote reis.  
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Bestuursactiviteiten 

Zoals gebruikelijk zal het bestuur dit jaar verschillende activiteiten organiseren. De altijd 

geliefde Battlefieldtour staat als eerste op het programma. Dit jaar zal de Dhr. Melching 

ons weer begeleiden naar de Somme. Ook de liftwedstrijd zal dit jaar zeker niet 

ontbreken op de Kleio-kalender. De activiteit Kleio aan Tafel, afgelopen jaar voor het 

eerst geïntroduceerd, was een groot succes en zal komend jaar uiteraard herhaald 

worden. Het spreekuur zal worden voortgezet en ook Studeren met Kleio blijft bestaan. 

Vanwege de oprichting van een nieuwe commissie en de nu al grote belangstelling van 

eerstejaars, vinden wij het extra belangrijk dat de commissiedag, aan het begin van het 

jaar, en het actieve-ledenuitje, aan het eind van het jaar, ervoor zorgen dat de actieve 

leden elkaar zo goed mogelijk leren kennen. Tot slot willen wij de borrels gevarieerder 

maken door vaker themaborrels en dansborrels te organiseren. 
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Tot slot 

Toekomstgerichtheid en communicatie zijn de speerpunten voor ons bestuursjaar. Door 

middel van een intense samenwerking met de Alumnicommissie zullen wij ons eerste 

speerpunt gaan realiseren. Communicatie is een moeilijk en immer terugkerend 

speerpunt. Door vernieuwing van de site en gedisciplineerde omgang met de Facebook, 

zullen wij proberen nog meer duidelijkheid en overzicht te scheppen in de vele 

activiteiten en reizen van Kleio. We verheugen ons zeer om al onze ideeën en ambities te 

gaan realiseren.  

Komend jaar willen wij zo aanwezig mogelijk zijn, zodat we aanspreekbaar zijn 

voor de leden en hopelijk vele nieuwe leden zullen trekken. We zijn er heel trots op dat 

wij de bestuurlijke taken van Kleio komend jaar op ons mogen nemen. Met zoveel 

actieve leden en nu al veel enthousiaste eerstejaars, is er geen twijfel mogelijk dat 

komend jaar weer een prachtig jaar gaat worden. Wij hebben er ontzettend veel zin in. 

Het zevenentachtigste bestuur van Kleio, 

Rachelle Meijers 

Voorzitter 

 

Dieuwertje van Drooge 

Secretaris 

 

Hugo Kagie 

Penningmeester 

 

Paulien Koopman 

Commissaris intern 

 

Melle Koletzki 

Commissaris extern  

 

 


