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Introductie
Bij dezen introduceert het 89ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis
en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, haar beleidsplan voor het
academisch jaar 2018/2019.
Na een erg geslaagd jaar voor Kleio begint het 89ste bestuur met veel motivatie en
enthousiasme aan een nieuw jaar. Het 88ste bestuur heeft zich het afgelopen jaar
ontzettend ingezet voor de vereniging en graag danken wij hen voor het harde werken,
de toewijding en inzet. Er zal net als voorgaande jaren aandacht worden besteed aan
promotie, de wekelijkse borrels en andere bestuursactiviteiten. Wij willen ons net als
het 88ste bestuur profileren als een toegankelijk en betrokken bestuur, daarom zullen wij
bij zoveel mogelijk activiteiten en reizen aanwezig zijn.
Het 89ste bestuur zal zich dit jaar gaan richten op samenwerking. Samenwerking
met de UvA, andere verenigingen en tussen commissies onderling. De afgelopen twee
jaar stond Kleio in het teken van toekomstige beroepsmogelijkheden. Het 89ste bestuur
bouwt hierop voort met het speerpunt studie, waar de focus behalve op
toekomstgerichtheid ook zal liggen op het verbinden van Kleio met de studie
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Door Kleio meer te verbinden met deze opleidingen
hopen wij de diversiteit onder onze leden te vergroten.
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Vereniging
Studie
Dit jaar zal de nadruk liggen op de studie. Het 89ste bestuur wil Kleio meer verbinden
met geschiedenis. Dit willen wij bewerkstelligen door Studeren met Kleio uit te breiden
en te kijken naar themaspreekuren die overlappen met studie gerelateerde kwesties.
Net als het 88ste bestuur zullen er themaspreekuren zijn die in het teken staan van
vakaanmelding of keuzevakken. Binnen dit speerpunt valt ook toekomstgerichtheid. Wij
richten ons dit studiejaar net als voorgaande jaren op de toekomst van
Geschiedenisstudenten. Dit doen wij door middel van de Stageweek en de Beroependag
in samenwerking met de Toekomstcommissie. Ook willen wij de focus leggen op de
nabije toekomst. Zo organiseren we weer een Buitenlandborrel en wordt er aandacht
besteed aan stages, keuzevakken en masters. Wij willen dit realiseren met hulp van de
Onderwijscommissie. Zo zal de commissie zich onder meer inzetten om een spreekuur
in het thema van tentamenstof te organiseren en bij te dragen aan Studeren met Kleio.
Toegankelijkheid
Het 89ste bestuur wil zich net als het vorige bestuur opstellen als een open en
toegankelijk bestuur. Wij zullen ons hiervoor vanaf het begin van het jaar inzetten door
contact te maken met zoveel mogelijk nieuwe leden. We hopen dit te bereiken door bij
zoveel mogelijk activiteiten en borrels aanwezig te zijn als bestuur. Ook willen we de
leden meer betrekken bij de vereniging door middel van de succesvolle
Ledenbijeenkomsten, die ook dit jaar weer worden georganiseerd. Om de betrokkenheid
van de leden te vergroten houden wij voor de halfjaarlijkse ALV een enquête onder de
leden over het algemene functioneren van het bestuur. De reacties op deze enquête
zullen wij meenemen naar het volgende halfjaar. Door zowel de Ledenbijeenkomsten als
de enquête willen wij meer inspelen op de wens van de leden.
Samenwerking
Het derde speerpunt voor komend jaar is samenwerking. Het bestuur zal zich focussen
op samenwerking met de universiteit, andere studieverenigingen en commissies
onderling. De samenwerking met de UvA komt ook naar voren bij het speerpunt studie.
Wij willen meer contact met de universiteit bij Studeren met Kleio, studeerworkshops
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en eventuele bijlessen die georganiseerd zullen worden door Kleio in samenwerking
met bijvoorbeeld masterstudenten. Net als andere jaren gaat Kleio ook dit jaar
samenwerken met andere studieverenigingen. Zo hopen wij meer te kunnen doen met
AAS (Amerikanistiek), KANVAS (Kunstgeschiedenis) en SES (Europese studies). Het
89ste bestuur gaat samenwerking tussen commissies binnen Kleio aanmoedigen. We
verwachten dat er op deze manier activiteiten ontstaan die veel verschillende mensen
aan zullen trekken.
Borrel
Traditiegetrouw vindt de wekelijkse borrel weer op de dinsdagavond plaats. Het 89ste
bestuur zal vanaf 21.00 klaar zitten om de nieuwe Kleioleden te enthousiasmeren voor
Kleio, terwijl wij de trouwe leden met open armen zullen verwelkomen. Het afgelopen
jaar waren de borrels over het algemeen goed bezocht. Het resulteerde in een goede
dynamiek tussen de jongere- en ouderejaars en zorgde voor vriendschappen door de
jaarlagen heen. Deze lijn willen wij dit jaar voortzetten.
Het afgelopen jaar diende Café Havelaar als onderkomen voor onze borrel. Door
een meervoud aan facetten hebben wij echter besloten de borrellocatie te veranderen.
De trage overname en de slecht lopende communicatie met de Havelaar hebben voor
een vertrouwensbreuk gezorgd. Daarnaast dient de borrel toegankelijk te zijn voor
iedereen die deze wil bezoeken en de Havelaar kan dit helaas niet bieden. Als
tussentijds alternatief hebben wij gekozen voor café In de Buurt. Ook op deze locatie
kunnen wij onze eigen muziek afspelen. Het café beschikt over zit- en staanplekken en is
gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Wij zijn momenteel op zoek naar een
café waar we permanent kunnen verblijven en dat voldoet aan bovenstaande criteria.
Tenslotte zullen ook dit jaar weer meerdere themaborrels worden georganiseerd. Het
bestuur zal in samenwerking met de commissies ervoor zorgen dat deze avonden net als
het afgelopen jaar goed worden bezocht.
Spreekuur
Het komende jaar gaan we twee keer per week spreekuren inplannen. Net als het 88ste
bestuur willen wij graag een filmpje maken voor de nieuwe studenten zodat we kunnen
laten zien waar de Kleiokamer is. Op deze manier hopen we dat leden sneller
binnenlopen tijdens een spreekuur en hun vragen stellen. Wij willen dit jaar vaker
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themaspreekuren gaan organiseren die in het teken staan van studie gerelateerde
kwesties. Zo organiseren we in het begin van het eerste semester een spreekuur dat in
het teken zal staan van vragen en tips omtrent het vak Inleiding I.
Huishoudelijk regelement
Het huishoudelijke regelement (HR) is voor leden met name van belang bij het betalen
van contributie en de regels voor het aan- en afmelden voor activiteiten. Het
huishoudelijk regelement vervult naar onze mening een belangrijke taak bij de leden
bewust maken van de regels die gelden rondom de procedures binnen Kleio. Hierdoor is
het van belang dat leden op de hoogte worden gebracht van het huishoudelijk
regelement. Het huishoudelijk regelement is beschikbaar op de website van Kleio.
Daarnaast krijgt elk nieuwe lid van Kleio het huishoudelijk reglement naar zich toe
gemaild en wordt bij een HR-wijziging elk lid op de hoogte gebracht via de mail.
Website en sociale media
Het afgelopen jaar is de Facebookpagina van Kleio intensief gebruikt om activiteiten te
promoten. Dit zullen wij op dezelfde manier voortzetten. Daarnaast zijn er meer foto’s
van activiteiten achteraf op Facebook geplaatst. Wij zijn komend jaar van plan dit bij nog
meer activiteiten te doen zodat leden terug kunnen blikken op activiteiten en nieuwe
leden een idee krijgen waar Kleio zich zoal mee bezighoudt. Om de interactie tussen
Kleio en haar leden te vergroten willen we ook meer gebruik gaan maken van
Facebookpolls. Op die manier is het mogelijk de mening van leden te peilen over
bijvoorbeeld de soort muziek die er op een borrel gedraaid wordt of het thema voor een
spreekuur waar wij vervolgens als bestuur mee aan de slag kunnen.
Dit jaar is er opnieuw een open Facebookgroep aangemaakt voor
Geschiedenisstudenten aan de UvA van 2018 tot 2021. Hiermee willen we
eerstejaarsstudenten die net kennis maken met de studie en met Kleio de mogelijkheid
bieden samenvattingen te delen, vragen te stellen over tentamenstof en studeertips uit
te wisselen.
Komend jaar streven wij ernaar het volgersaantal van Kleio’s Instagramaccount
te gaan vergroten door actief en regelmatig foto’s te posten van activiteiten en
aankondigingen van activiteiten. Op die manier willen we leden op een ander format dan
facebook bereiken en op de hoogte houden van wat erbij Kleio speelt. Daarnaast willen
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wij net als afgelopen jaar gebruik gaan maken van de stories op Instagram. Hierbij
verkiezen we Instagram boven Snapchat stories door het verschillende opties die
Instagram biedt binnen het format. Zo hebben wij de mogelijkheid om via Instagram
stories ook kleine polls af te nemen en meer diverse filters te gebruiken. De Snapchat
van Kleio zullen wij daarom aankomend jaar niet gaan gebruiken.
Het aankomende jaar zijn wij niet van plan de website van Kleio op grote schaal
te veranderen. De lay-out is door het 87ste bestuur vernieuwd en is naar onze mening
nog niet verouderd. Er zijn alleen een aantal technische punten die wij willen aanpassen
om de website gebruikersvriendelijker te maken. Dit zal voornamelijk zitten in het
doorlinken binnen pagina’s of tussen pagina’s waardoor lang zoeken of lang moeten
door scrollen vermeden wordt.
Raad van advies
De Raad van Advies (RvA) voorziet het bestuur van advies. Wij willen graag ten minste
drie keer per jaar vergaderen met de RvA: na de eerste Algemene Ledenvergadering,
halverwege het jaar voor de tussentijdse ALV en aan het einde van het jaar rond de
sollicitatieperiode van het nieuwe bestuur. De Raad van Advies is geen toezichtsorgaan
maar ondersteunt het bestuur. Hierbij presenteren wij de nieuwe leden van de Raad van
Advies: Rosa Sikkes, Eefje Witvliet en Rachel Meijers.
Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)
Het aankomende studiejaar zal Kleio weer plaatsnemen aan de vergadertafel van SGN.
SGN is het overkoepelende orgaan voor Geschiedenisstudenten. Het bestuursorgaan zal
zich hoofdzakelijk bezighouden met het uitwisselen van ideeën, contacten onderhouden
en het organiseren van de SGN-dag, de dag voor Geschiedenisstudenten uit heel
Nederland, die dit jaar plaats zal vinden in Utrecht.
Het afgelopen jaar heeft Kleio deelgenomen aan de excursie naar Rotterdam om
daar een tal van lezingen bij te wonen. Daarnaast werd het jaar op een feestelijke manier
afgesloten met een gezamenlijke sportdag. Wij willen met behulp van dit soort
evenementen goede banden met onze zusterverenigingen onderhouden. Via onze
sociale media trachten we ook weer dit jaar om zo veel mogelijk Kleioleden te
enthousiasmeren voor de SGN-activiteiten. De leden worden middels deze activiteiten in
contact gebracht met studenten die de discipline geschiedenis vanuit een ander
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perspectief bekijken. Op deze manier wordt de verrijking van kennis over geschiedenis
gestimuleerd.
Reizen
Elk jaar organiseren het bestuur en meerdere commissies reizen. Zo organiseert het
bestuur een Battlefieldtour en een Liftweekend, heeft de Kunstcommissie een Korte en
een Grote Kunstreis en organiseert de Reiscommissie de befaamde Grote Reis.
Daarnaast gaan we met de Onderwijscommissie een nachtje weg en gaan we naar Berlijn
met de Filmcommissie. Deze reizen staan nu al een paar jaar vast en op de KB-ALV van
het 88ste bestuur bleek dat wat vernieuwing niet verkeerd zou zijn. Zo stelden leden een
wintersport voor en drukten anderen ons op het hart om niet zomaar reizen af te
schaffen. Een goede middenweg leek ons een reis afwisselen. Daarom heeft het 89ste
bestuur besloten om het Dagje Nachtje van de Onderwijscommissie dit jaar te vervangen
door een reis van de Toekomstcommissie. De reis van de Toekomstcommissie zal naar
Brussel gaan, we hopen dat deze reis diverse leden aan zal trekken. De Brusselreis van
de Toekomstcommissie sluit aan bij het speerpunt studie, waar wij ons ook willen
focussen op toekomstige beroepsmogelijkheden. Daarom zal het Bestuur de
Toekomstcommissie ondersteunen in de organisatie van de Brusselreis. Dit reisje zal in
plaats van in juni rond april plaatsvinden en in juni zal het Liftweekend worden
georganiseerd.
Kunstgeschiedenis
Net als het onderwerp reizen was de relatie van Kleio tot Kunstgeschiedenis een
terugkerend discussiepunt op afgelopen ALV’s. Wij zijn al voor onze overdrachts-ALV
uitgebreid in gesprek gegaan met KANVAS. Het werd zowel in dit gesprek als op de
ALV’s van afgelopen jaar duidelijk dat er iets moet veranderen. KANVAS is een goed
functionerende en snelgroeiende vereniging. Het aantal Kunstgeschiedenisstudenten bij
Kleio neemt af, terwijl KANVAS groeit. Naar aanleiding van de discussies op de ALV’s en
het gesprek met KANVAS willen wij dit komende halfjaar gaan onderzoeken wat er
allemaal komt kijken bij de afschaffing van Kunstgeschiedenis bij Kleio. Bij de
Halfjaarlijkse-ALV hopen wij terug te komen met een verslag dat wij aan onze leden
kunnen presenteren. Met deze nieuwe informatie willen wij dan een stemming houden
op de Halfjaarlijkse-ALV over Kunstgeschiedenis bij Kleio.
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Financiën
Net zoals voorgaande jaren komt het grootste deel van de inkomsten van Kleio uit de
contributiegelden. Dit jaar hebben minder eerstejaarsstudenten zich aangemeld voor
Kleio ten opzichte van vorig jaar. Dit komt voornamelijk doordat er minder studenten
zich hebben aangemeld voor de studie Geschiedenis. Het lagere aantal eerstejaarsleden
heeft zijn weerslag op de begroting van Kleio voor het komende jaar.
De verwachting is dat de bijdrage uit de sponsordeal met Athenaeum ongeveer
gelijk is aan de bijdrage van vorig jaar. Afgelopen jaar is Kleio veranderd van
sponsordeal, waardoor we verwachtten dat de opbrengst uit sponsordeal lager zou
uitvallen. Gelukkig viel dit mee en zijn de inkomsten van vorig jaar hoger uitgevallen.
Deze meevaller is meegenomen in de begroting van dit jaar en daarom is de verwachting
dat het bestuur kan rekenen op een bijdrage van Athenaeum van achthonderd euro.
Als gevolg van het lagere aantal eerstejaarsaanmeldingen kan er minder geld
worden verdeeld over de commissies. Alle commissies en het bestuur hebben wat
minder budget gekregen. Bij de verdeling is gekeken naar het aantal activiteiten, het
aantal reizen en de mogelijkheid tot subsidie door externe instituties per commissie.
Ook de plannen van het bestuur voor nieuwe activiteiten en reizen voor de commissies
zijn opgenomen in de begroting en zijn meegewogen in de verdeling van het
commissiebudget. Dat er minder budget te verdelen is over de commissies, betekent niet
dat er minder activiteiten door de commissies kunnen worden georganiseerd. Wij zijn
vol vertrouwen dat dit jaar zonder financiële problemen zal verlopen ondanks de
terugloop in contributie.
De bestuurlijk penningmeester zal na de overdrachts-ALV individueel gaan zitten
met de penningmeesters van de commissies om de financiële plannen van elke
commissie door te spreken. Omdat er minder budget is, wordt elke penningmeester
aangespoord om de mogelijkheden tot subsidiëring te verkennen en deze zelf aan te
vragen. Vanzelfsprekend zal de bestuurlijk penningmeester hierbij ondersteunen
wanneer dit nodig is. Ongeveer halverwege het jaar zullen de penningmeesters en de
bestuurlijk penningmeester weer individueel afspreken om de plannen voor de tweede
helft van het jaar te bespreken.
Na de halfjaarlijkse ALV zal de Lustrumcommissie worden opgezet om
voorbereidingen te treffen voor het lustrumjaar 2019-2020. De afgelopen vier jaar heeft
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Kleio budget opgebouwd voor dit lustrumjaar. Ook dit jaar is er geld apart gezet voor het
lustrum. Het budget zal echter pas worden vrijgegeven wanneer het lustrumjaar is
begonnen.
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Commissies
Dankzij de inzet van alle acht commissies heeft Kleio het afgelopen jaar een zeer gezellig,
goed georganiseerd jaar gehad. Vorig jaar besloot het 88ste bestuur de communicatie
met de commissies te organiseren door middel van twee voorzittersvergaderingen, twee
keer apart te zitten met zowel individuele voorzitters als individuele penningmeesters
en een secretarisdiner. Dit jaar zullen wij hier ‘nieuwe-ledengesprekken’ aan toevoegen,
om zo te meten hoe nieuwe commissieleden ingewerkt zijn en hierdoor de kans te
krijgen het algemeen functioneren van een commissie te verbeteren.
De sollicitatieperiode voor de commissies vindt plaats gedurende twee weken;
deze opent op de overdrachts-ALV en eindigt tien dagen later, op 28 september. Ook
vindt er zoals elk jaar een Speeddateborrel plaats, waar alle leden zich kunnen
informeren over activiteiten, reizen en de algemene sfeer van een commissie. De
Introductiecommissie houdt haar sollicitatieperiode pas na de halfjaarlijkse ALV in
februari. De sollicitatieperiode van de Reiscommissie begint na de Grote Reis, aan het
einde van het jaar. Om nieuwe commissieleden hartelijk te verwelkomen bij Kleio
organiseert het bestuur dit jaar tevens een Commissiedag. Daarnaast zal aan het einde
van het jaar ook een Commissieweekend plaatsvinden, om alle commissieleden te
bedanken voor hun inzet.
Verder zal het 89ste bestuur dit jaar beginnen aan de opzet van een
Lustrumcommissie, die als negende commissie in werking zal treden na de halfjaarlijkse
ALV.
Feestcommissie
In het studiejaar 2017/2018 kende de Feestcommissie een succesvol jaar. De
samenwerking met verschillende verenigingen verliep goed en samen met hen heeft de
commissie afgelopen jaar een aantal locaties kunnen bezoeken die nog niet eerder door
Kleio aangedaan waren. Dit waren onder andere het Introductiefeest in Claire, het
Kerstgala in Westerunie en het Eindfeest in de Air. ‘Rood’ in ClubNL was ook een goed
bezocht en geslaagd feest.
Vanwege deadlines van het eerste en tweede jaar, die onverwachts verplaatst
werden, was de Feestcommissie vorig jaar gedwongen de FeCo-show af te blazen. Dit
vond de commissie erg jammer en zij gaat zich hard inzetten om de FeCo-show dit jaar
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wel door te laten gaan.
De Feestcommissie is enorm geënthousiasmeerd door het succes van vorig jaar
en hoopt dit jaar ieder feestend Kleio-lid terug te zien bij haar oude vertrouwde eerste
activiteiten: het Introductiefeest en Kleio’s kroegentocht.
Filmcommissie
De Filmcommissie heeft zich het afgelopen jaar herpakt na een minder geslaagd jaar. Dit
kwam onder meer door een uitbreiding van de commissie van vijf naar zeven leden. Het
enthousiasme en de inzet van nieuwe commissieleden heeft ook bijgedragen aan het
succes. De hoogtepunten van de Filmcommissie waren de Berlijnreis, de Filmquiz en Das
Cabinet des Dr. Caligari (met live-muziek bij Muziekgebouw aan ’t IJ).
Wat de commissie dit jaar belangrijk acht, is dat de commissie weer een aantal
nieuwe enthousiaste Kleioleden met nieuwe visies vindt, aangezien vier commissieleden
gestopt zijn. Idealiter hoopt de commissie vooral eerstejaars aan te trekken (de
commissie bestaat nu uit drie derdejaars één tweedejaars).
De Filmcommissie staat bekend om de Berlijnreis, maar de commissie wil kijken
of er eventuele veranderingen aan deze reis gemaakt kunnen worden. De commissie
heeft bemerkt dat de reis de afgelopen jaren een chaotisch karakter gekregen heeft en
wijdt dit aan een aantal redenen, waaronder de ledenomvang van de reis (zo’n 40 à 45
leden) en de stad zelf. Veel Kleioleden hebben de stad nog nooit bezocht, terwijl
sommigen er al vaker geweest zijn. Dit maakt het opstellen van programma dat
interessant is voor beide partijen moeilijk.
De commissie zal haar plannen in samenwerking met het bestuur dit jaar tot
uiting proberen te brengen.
Introductiecommissie
De Introductiecommissie is actief vanaf maart tot eind september. Vier nieuwe
enthousiaste leden en twee bestuursafgevaardigden vormden dit jaar de commissie en
hielden zich bezig met het verwelkomen van de eerstejaarsstudenten. Tijdens de
Bachelordag van de Universiteit van Amsterdam was het merendeel van de commissie
helaas afwezig door de Grote Kunstreis naar Athene, maar gelukkig hebben andere
Kleioleden zich ontfermt over de geschiedenisstand en nieuwe studenten geïnformeerd
over de opleiding. Vervolgens nam de Introductiecommissie de Matchingdag in
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samenwerking met de UvA op zich. Na een rondleiding langs de UvA-gebouwen en een
presentatie in de VOC-zaal werd deze Matchingsdag afgesloten met een drukbezochte
borrel in café De Engelbewaarder. Na de zomer was de Introductiecommissie
verantwoordelijk voor de introductiedag van de opleiding Geschiedenis, die plaatsvond
in de Intreeweek. Halverwege september staat het befaamde Introductieweekend op het
programma, waarbij de eerstejaarsstudenten elkaar leren kennen tijdens allerlei sporten spelactiviteiten op een boerderij vlakbij Almere. Na de Overdrachts-ALV zal de
Introductiecommissie weinig meer doen en gaat de commissie ‘slapen’ tot na de
halfjaarlijkse ALV van het 89ste bestuur.
KIFcommissie
In het studiejaar 2017-2018 heeft de KIFcommissie (Kleio’s Interne Foliage) in totaal,
volgens de kwartaalgerichte planning van de KIF, vier KIF-edities uitgegeven. In principe
zijn alle edities goed ontvangen, en vooral de oplage van de laatste editie van het
studiejaar ging er snel doorheen. De commissie meent dat dit waarschijnlijk gedeeltelijk
te wijten is aan de momenten en manieren van distributie (een moment viel in een
tentamenweek voor zowel eerstejaars als tweedejaars en ook promotie kon soms
tijdiger), en dit is dan ook meteen een punt om mee te nemen naar het aankomende jaar.
Verder heeft een groot deel van de redactie halverwege het jaar de KIFcommissie
verlaten en zijn er drie nieuwe redactieleden aangenomen. Dat betekent dat er gezocht
moest worden naar een nieuwe groepsdynamiek en vooral een nieuwe eensgezinde
toon. Hiermee is de KIF al een eind op weg, maar de commissie zal deze zoektocht
volgend jaar doorzetten. De commissie zal hier in vergaderingen meer tijd aan besteden,
en het organiseren van gezamenlijke schrijfsessies lijkt de KIFcommissie nog steeds een
waardevol streven om een betere onderlinge communicatie en gezamenlijke toon te
bevorderen en te voorkomen dat er teveel 'uit de losse pols' geschreven wordt.
Verder is de praktische werkwijze van de KIF-redactie in de loop van het jaar
vooruitgegaan: zo zijn er de laatste edities van de KIF geen onverwachte tekorten aan
stukken geweest en volgt de commissie een strakkere planning.
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Kunstcommissie
In het studie jaar 2017-2018 heeft de Kunstcommissie zeven geslaagde activiteiten en
twee goedbezochte reizen georganiseerd. De Korte Kunstreis naar Gent was een
gezellige, leerzame reis en vooral de Grote Kunstreis, die vorig jaar naar Athene ging,
was een groot succes. De reizen hadden veel aanmeldingen en de Grote Kunstreis viel
ook financieel goed uit, waardoor de leden een restitutie ontvingen. Het enthousiasme
voor activiteiten verschilde het afgelopen jaar echter wel. Het is de commissie
opgevallen dat vooral contemporaine kunst in de smaak viel bij leden; zo waren de
graffiti-activiteit, georganiseerd door de Kunstcommissie in samenwerking met een
enthousiast algemeen lid, en museum Voorlinden goed bezocht.
Het aankomende jaar zal de commissie streven naar een consequenter
ledenaantal voor de activiteiten door kwaliteit en toegankelijkheid als speerpunten aan
te houden. De commissie wil de kwaliteit van haar activiteiten waarborgen door zich
minder strak vast te houden aan de vaste agenda en ook door mogelijk samen te werken
met andere commissies. De commissie zal trachten een toegankelijker karakter te
krijgen door leden te introduceren in kunst in plaats van uit te gaan van een zekere
voorkennis. Dit zal tot stand komen in de praatjes, de reader en andere middelen. De
commissie kijkt uit naar de aankomende reizen en een nieuw jaar!
Reiscommissie
De Reiscommissie gaat elk jaar voor tien dagen op studiereis naar drie verschillende
steden. In het studiejaar 2017-2018 heeft de commissie een reis georganiseerd naar
Bologna, Zagreb en Wenen. Aan de Grote Reis gaan elk jaar een aantal activiteiten
vooraf. Als eerste houdt de commissie een kennismakingsborrel eind oktober, dit vooral
voor de eerstejaars om kennis te maken met commissieleden en zich te informeren over
wat de commissie doet. Eind november vindt de bekendmakingsborrel plaats, waar er
onthuld werd wat de bestemming van de Grote Reis is. In maart/april vinden zowel de
formele, als de informele avond plaats. De formele avond is bedoeld om alvast
informatie op te doen over de bestemmingen. Deze avond wordt begeleid door een
aantal docenten die korte colleges geven over de individuele bestemmingen. De
informele avond dient als een kennismakingsmoment voor de vijftig reizigers die
meegaan met de Reiscommissie. In eind april/begin mei vindt de Grote Reis zelf plaats.
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Na de reis probeert de commissie een reünie te organiseren.
Ook dit jaar houdt de commissie dit schema aan. Zij wil echter wel de informele
en formele avond op dezelfde avond gaan organiseren. Dit doet de commissie om het
aantal aanwezige deelnemers te verhogen en zo meer leden de kans te geven hun
medereizigers te ontmoeten. Verder wil de commissie dit jaar een reis organiseren die
meer ‘out of the box’ is. De commissie doelt hier op een andere invulling van de Grote
Reis dan voorgaande jaren. Zij denkt hier aan een eventuele overstap van drie tot twee
steden, twee van de drie steden in hetzelfde land of andere middelen van vervoer.
Onderwijscommissie
De Onderwijscommissie zal dit jaar enige veranderingen ondergaan in haar
programmering. De commissie wil graag vasthouden aan de succesnummers van het
afgelopen jaar, zoals o.a. de Boekenborrel in het IISG, een bezoek aan de Nacht van de
Geschiedenis in het Rijksmuseum en de Historische Pubquiz. De commissie wil zich dit
jaar gaan verbinden met echte onderwijs gerelateerde activiteiten. Zo zal de commissie
zich onder meer inzetten om een spreekuur in het thema van tentamenstof te
organiseren en bij te dragen aan Studeren met Kleio. Deze plannen zal de commissie
volgend jaar in nauw samenwerkingsverband met het bestuur tot stand brengen. Verder
zal dit jaar de Onderwijscommissie niet het traditionele Dagje/Nachtje organiseren, als
gevolg van de nieuwe plannen omtrent Kleio-reizen van het nieuwe bestuur. In plaats
hiervan zal de commissie vaker een borrel-gerelateerde activiteit organiseren.
De commissie wil ondanks veranderingen in haar programma voor het
aankomend jaar haar kenmerkende karakter behouden van een commissie die
activiteiten organiseert die het studie- en studentenleven verbinden.
Toekomstcommissie
De Toekomstcommissie kende in het studiejaar 2017-2018 een succesvol jaar, hoewel er
enkele verbeterpunten zijn. Dit valt te verklaren aan de hand van het feit dat de
commissie in haar huidige vorm slechts anderhalf jaar oud is. Door de relatief jonge
ouderdom van de commissie was deze logischerwijs nog zoekende naar de juiste
invulling van haar programma. Aankomend jaar wil de Toekomstcommissie om die
reden ook aandacht besteden aan een betere invulling van het eerste halfjaar, waarin
afgelopen jaar de CV-cursus en het Toekomstdiner gepland stonden.
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Het tweede semester wil de Toekomstcommissie invullen door middel van een
continuering van het vorige academisch jaar ingeslagen pad. Dit betekent dat, mits er
voldoende aanwas is van nieuwe leden, er weer een Stageweek, Beroepen- en
Bedrijvendag zal plaatsvinden. De commissie heeft zich hierbij als doel gesteld dat de
Stageweek in bepaalde beroepssectoren uitgebreid wordt, de Beroependag wat strakker
georganiseerd en de Bedrijvendag, tenzij zich voldoende opties voordoen, zich zal
reduceren tot een à twee bezoeken per bedrijf. Dit om de focus en kwaliteit van de
activiteit hoog te houden.
Verder zal de Toekomstcommissie dit jaar, in samenwerkingsverband met het
bestuur, zich inzetten om een reis naar Brussel, waar het Europese Parlement zich
huisvest, te organiseren rond eind maart/begin april.
Lustrumcommissie
Volgend jaar, het studiejaar 2019-2020, kent Kleio een lustrumjaar. Om deze reden zal
dit jaar een speciale Lustrumcommissie worden opgericht om Kleio in haar 90ste jaar te
voorzien van o.a. extra activiteiten. De samenstelling voor de Lustrumcommissie neemt
het 89ste bestuur over van het 85ste bestuur van Kleio. In deze vorm zal de commissie
bestaan uit een afgevaardigde uit elke individuele commissie en twee bestuursleden.
Verder kunnen ook algemene leden solliciteren voor een plek binnen de commissie.
Hoewel de commissie een andere samenstelling heeft, zal zij wel functioneren als elke
andere commissie van Kleio en heeft dus een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De sollicitatieperiode voor de Lustrumcommissie zal beginnen tijdens de halfjaarlijkse
ALV.
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Bestuursactiviteiten
Het bestuur organiseert dit jaar meerdere activiteiten. We beginnen met de
Speeddateborrel eind september. Hier kunnen nieuwe leden kennismaken met de
verschillende commissies van Kleio, na deze borrel zullen de commissiesollicitaties
opengaan. Daarna staat in oktober de Commissiedag op het programma, waar de nieuwe
commissieleden zowel hun eigen commissie als de andere commissies beter kunnen
leren kennen. Eind november zullen we met dhr. dr. Melching naar Verdun vertrekken
voor de Battlefieldtour. Voor elke tentamenweek zullen we Studeren met Kleio
organiseren, dit willen we dit jaar graag uitbreiden door middel van bijlessen en
workshops. Terug van weggeweest is Kleio aan Tafel, een activiteit waarbij Kleioleden
met elkaar en bij elkaar zullen eten. Het bestuur organiseert aan het einde van het
academisch jaar het Commissieweekend, zodat het bestuur de commissieleden kan
bedanken voor hun bijdrage aan Kleio. Het Liftweekend dat afgelopen jaar plaatsvond in
april zal het bestuur dit jaar organiseren in juni om het jaar goed af te sluiten. Het 89ste
bestuur wil dit jaar de krachten bundelen en samenwerken met commissies. Op deze
manier hopen we de commissies en leden van Kleio meer met elkaar en de vereniging te
verbinden.
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Tot slot
De focus zal dit jaar liggen op toegankelijkheid, studie en samenwerking. Door ons op te
stellen als een toegankelijk bestuur hopen wij veel nieuwe leden aan te trekken. Door bij
veel activiteiten aanwezig te zijn willen wij ons zo zichtbaar mogelijk presenteren, zodat
we aanspreekbaar zijn voor de leden. Samenwerking is een nieuw speerpunt waar wij
ons op willen gaan richten. Door samen te werken met de UvA, andere
studieverenigingen en commissies onderling beogen wij een breder publiek te bereiken.
Wij zijn heel trots dat wij ons het 89ste bestuur van Kleio mogen noemen. Met een
groot aantal actieve leden, hardwerkende commissies en nu al veel enthousiaste
eerstejaars kan het niet anders dan dat het komende jaar wederom fantastisch zal
worden. Wij hebben er ontzettend veel zin in!
Het negenentachtigste bestuur van Kleio,

Mara Werner
Voorzitter

Sara Verveer
Secretaris

Roos van Bommel
Penningmeester

Merijn Collignon
Commissaris intern

Joris van Dijk
Commissaris extern
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