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Introductie 

 

Bij dezen presenteert het 90ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis 

aan de Universiteit van Amsterdam, haar beleidsplan voor het academisch jaar 

2019/2020. 

 Na een geslaagd afgelopen studiejaar voor Kleio begint het 90ste bestuur met veel 

enthousiasme en goede moed aan een nieuw jaar. Allereerst danken wij het 89ste bestuur 

voor hun harde werken en inzet voor de vereniging. Net als voorgaande jaren zullen we 

aandacht besteden aan wekelijkse borrels, activiteiten en de samenwerking met andere 

studieverenigingen. Wij zullen bij zoveel mogelijk activiteiten en reizen aanwezig zijn 

om ons te profileren als een toegankelijk en enthousiast bestuur. 

 Dit jaar zal het 90ste bestuur zich richten op samenwerking, studie en inclusiviteit. 

Onder samenwerking vallen de banden met de UvA, andere verenigingen, bedrijven, 

tussen bestuur en commissies en commissies onderling. Op het gebied van studie willen 

wij de lijn van het 89ste bestuur voortzetten. Hoewel het aankomend jaar een 

lustrumjaar is, moet Kleio niet vergeten dat het een studievereniging is. Met inclusiviteit 

wordt het betrekken van nieuwe en minder actieve leden bij activiteiten bedoeld. 
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Vereniging 

 

Samenwerking 

Dit jaar zal in het teken staan van samenwerking. Het lustrum vergt een goede 

samenwerking tussen het bestuur en haar commissies, maar ook tussen de commissies 

onderling. Wij zullen commissies aanmoedigen om samen te werken en een fijne sfeer 

binnen Kleio te creëren. Wij willen aankomend jaar tevens blijven samenwerken met 

verschillende studieverenigingen. Zo is afgelopen jaren gebleken dat dergelijke 

activiteiten waarbij Kleio de handen ineen slaat met KANVAS (Kunstgeschiedenis) en 

SES (Europese Studies) een succes zijn. Ook willen we de samenwerking met de UvA 

verbeteren door de reisdata beter te communiceren. Naast samenwerking binnen Kleio 

en met andere verenigingen zal ook gekeken worden naar samenwerking met bedrijven. 

Om ervoor te zorgen dat Kleio de komende jaren haar activiteiten kan blijven 

organiseren willen wij kijken of het mogelijk is om door middel van acquisitie de 

spaarpot van Kleio te vergroten. 

 

Studie 

Hoewel het lustrumjaar een drukke agenda met gezellige activiteiten en feesten met zich 

meebrengt, willen we ons blijven richten op studie. Studeren met Kleio zal elke 

toetsperiode worden georganiseerd en onder de aandacht worden gebracht. Speciale 

vraaguren voor Oude geschiedenis, Middeleeuwse geschiedenis en Geschiedenis in 

publieke debatten bleken vorig jaar een succes. Wij willen deze lijn voortzetten en ook 

vraaguren organiseren voor Wereldgeschiedenis en Internationale geschiedenis van 

Nederland. Tijdens spreekuren zullen wederom studiegerelateerde kwesties aan bod 

komen. Zo zal in december de vakaanmelding voor het tweede semester een belangrijk 

onderwerp zijn. Dit jaar zullen wij tevens een samenwerking aangaan met 

AthenaSummery. Leden kunnen via Kleio korting krijgen op samenvattingen die zij 

maken. 

 

Inclusiviteit 

Wij willen dit jaar Kleio meer inclusiviteit laten uitstralen. We willen zorgen dat nieuwe 

leden zich snel thuis voelen op de borrel of zich willen aansluiten bij een commissie. Ook 

hopen we leden die minder actief zijn te trekken door gevarieerde activiteiten aan te 
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bieden. Kleio is er om feestjes te vieren en om te studeren voor tentamens. Door ons als 

een toegankelijk bestuur op te stellen waarbij de deur van de Kleiokamer altijd open 

staat, willen wij die inclusiviteit bereiken. Op de Kleiokamer zetten wij tevens een 

ideeënbox neer. Leden kunnen op deze manier ideeën aandragen voor onder andere 

thema’s voor spreekuren en borrels. 

 

Lustrum 

Kleio viert dit jaar haar 90ste verjaardag. Om de vijf jaar vieren we een jaar lang het 

bestaan van Kleio. Afgelopen halfjaar zijn er al vele voorbereidingen voor het lustrum 

getroffen door de Lustrumcommissie. Deze commissie fungeerde als denktank om het 

lustrumjaar vorm te geven. Vanaf september zal de Lustrumcommissie daadwerkelijk 

als commissie te werk gaan. Tijdens de sollicitatieperiode voor commissies neemt de 

Lustrumcommissie twee leden aan. Zij zullen helpen bij het organiseren van de 

activiteiten. 

 De Lustrumcommissie krijgt de beschikking over het gehele bedrag dat afgelopen 

vier jaar gespaard is voor het lustrum. Een deel van dit geld is bestemd voor een gala dat 

rond 21 oktober, de verjaardag van Kleio, wordt georganiseerd. Een ander deel van het 

geld gaat naar de twee lustrumweken in april en de aansluitende lustrumreis. In de 

lustrumweken organiseren de commissies verschillende activiteiten met het geld dat de 

lustrumcommissie daar beschikbaar voor stelt. De lustrumcommissie coördineert de 

weken en de commissies vullen de weken in. 

 

Borrel  

Net als voorgaande jaren zullen wij iedere dinsdagavond een borrel organiseren op een 

vaste locatie. Iedere week zullen we vanaf 21:00 uur daar te vinden zijn om er met alle 

leden een gezellige avond van te maken in de vertrouwde sfeer die een vaste kroeg met 

zich mee brengt. Het 90ste bestuur zal proberen de drukte en gezelligheid van de borrels 

van het afgelopen jaar proberen te evenaren, dan wel te overtreffen. Hoewel er veel is 

gewisseld tussen borrelcafés in de laatste jaren van Kleio, willen wij graag vasthouden 

aan Café Diep, waar het 89ste bestuur het gros van haar borrels heeft gehouden.  

  De lage bierprijs van twee euro was al een pre afgelopen jaar, maar komend jaar 

zal er ook een happy hour voor cocktails zijn, zodat het aantrekkelijker is om op een 

eerder tijdstip op de borrel te komen. Verder zal het Kleioshotje ook een nieuw leven 
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ingeblazen krijgen. Café Diep is een betrouwbare partner gebleken en we zetten deze 

samenwerking graag voort. 

 

Spreekuur 

Net als voorgaande jaren gaan wij twee keer per week spreekuren inplannen. Aan de 

spreekuren zullen we studiegerelateerde thema’s, zoals vakaanmelding, verbinden. Het 

hele jaar zal de deur van de Kleiokamer open staan om betrokken te blijven met leden. 

Om de spreekuren meer onder de aandacht te brengen zullen dezen actief worden 

gepromoot via Facebook en Instagram. Naast praten over serieuze zaken als 

vakaanmelding liggen er vanaf dit jaar spelletjes op de Kleiokamer om de spreekuren 

gezellig en laagdrempelig te maken. 

 

Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijke reglement (HR) bevat de regels die wij toepassen op bijvoorbeeld het 

betalen van contributie en het in- en uitschrijven voor activiteiten. Het is daarom 

belangrijk dat de leden op de hoogte zijn van het huishoudelijke reglement. Het 

huishoudelijk reglement is te vinden op de website van Kleio. Nieuwe leden krijgen het 

huishoudelijk reglement ook toegestuurd en bij een wijziging worden alle leden op de 

hoogte gesteld via de mail. Zo heeft er afgelopen juni na een stemming bij de Algemene 

Ledenvergadering een HR-wijziging plaatsgevonden. Deze betrof het maximale 

toegestane vluchten per studiejaar, namelijk twee vluchten. Ook over deze wijziging zijn 

alle leden ingelicht via de mail. 

 

Website en sociale media 

Het afgelopen studiejaar is er actief gebruik gemaakt van Facebook en Instagram. Wij 

zullen dit op dezelfde manier voortzetten en met name meer gebruik maken van 

Instagram. Na veel activiteiten en reizen werden er foto’s geplaatst waarbij leden 

konden terugblikken op hun participatie. Ook dit zullen wij blijven doen door ervoor te 

zorgen dat er bij elke activiteit een bestuurslid foto’s maakt en deze zo snel mogelijk na 

de activiteit te publiceren op beide platforms. Daarnaast willen wij meer gebruik maken 

van polls op Facebook en/of Instagram. Op deze manier willen wij de interactie tussen 

de leden en Kleio verbeteren. Tevens willen wij korte vlogs posten op Instagram zodat 

leden een sfeerimpressie krijgen van waar het bestuur en de commissies zich mee 
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bezighouden. Verder willen wij berichten die normaal gesproken slechts op Facebook 

gepost worden ook op Instagram plaatsen. Wij hopen hiermee ook de hoeveelheid 

volgers te vergroten, waardoor (nieuwe) leden een helder beeld krijgen van Kleio. 

Dit jaar is er weer een Facebookgroep aangemaakt voor geschiedenisstudenten 

aan de UvA van 2019-2022. Hiermee willen we eerstejaars studenten in contact laten 

komen met de studie en Kleio de mogelijkheid bieden samenvattingen te delen en 

studeertips uit te wisselen. 

Wij zijn niet van plan de lay-out te veranderen van de website van Kleio. Deze is 

door het 87ste bestuur vernieuwd en is naar onze mening nog niet verouderd. Wel willen 

wij de kalender beter bijhouden, zodat leden de agenda met geplande activiteiten op de 

website kunnen vinden. 

 

Raad van Advies 

Gedurende het bestuursjaar geeft de Raad van Advies (RVA) het bestuur advies en 

ondersteunt waar nodig is. Ons doel is om minstens drie keer bijeen te komen om te 

vergaderen: na de Overdrachts-ALV, voor de Halfjaarslijkse ALV en rond de 

sollicitatieperiode van het nieuwe bestuur. De nieuwe leden van de Raad van Advies zijn 

Mara Werner, Sara Verveer en Lucie van Hulst. 

 

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) 

Om de interactie tussen studenten van verschillende geschiedenis opleidingen in 

Nederland te bevorderen, is Kleio al jaren lid van het landelijk overkoepelende orgaan 

voor geschiedenisstudenten, genaamd SGN. Kleio zal ook komend jaar weer onderdeel 

uitmaken van deze organisatie. SGN zal zich voornamelijk bezighouden met de 

onderlinge relaties tussen de verschillende studieverenigingen van geschiedenis in 

Nederland en het organiseren van de zogeheten ‘SGN-dag’. Afgelopen jaar werd deze dag 

gehouden in Utrecht en bestond deze uit een aantal interessante lezingen en een 

historische speurtocht door de stad. Deze leuke dag bood de kans om in contact te 

komen met studenten van onze zusterverenigingen. Komend jaar zal de SGN-dag in 

Leiden georganiseerd worden met een vergelijkbaar programma. Tevens zal het SGN-

bestuur proberen om dit jaar weer één of twee extra activiteiten te organiseren zoals 

een sportdag om er weer een gezellig jaar van te maken. Door het actief onderhouden 
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van de relatie met SGN kan Kleio haar leden een kans bieden om hun horizon te 

verbreden omtrent het studeren van geschiedenis in Nederland. 

 

Reizen 

Ieder jaar organiseert Kleio een aantal reizen. Ook dit jaar zal dat niet anders zijn. Het 

bestuur organiseert de Battlefieldtour naar de Somme in november en het Liftweekend 

in juni. Naast het bestuur organiseren ook commissies reizen. Zo zal de Filmcommissie 

een filmfestival bezoeken, organiseert de Reiscommissie de fameuze Grote Reis en heeft 

de Kunstcommissie maar liefst twee reizen, de Korte Kunstreis en Grote Kunstreis. 

Afgelopen jaren uitten leden kritiek over de Korte Kunstreis. Deze zou te exclusief zijn 

omdat er maar weinig algemene leden mee konden gaan. Hierom is besloten dat het 

reisgezelschap voor de Korte Kunstreis dit jaar uit niet uit 20 maar 25 plekken zal 

bestaan. Naast de bekende reizen zal dit jaar ook een nieuwe reis op het programma 

staan. De Lustrumcommissie organiseert een spetterende reis om de verjaardag van 

Kleio te vieren in april. Om de Lustrumreis in de jaaragenda te laten passen is besloten 

om noch het Dagje Nachtje van de Onderwijscommissie, noch de Brusselreis van de 

Toekomstcommissie door te laten gaan. Beide commissies gaven aan dat de reizen niet 

elk jaar georganiseerd hoeven te worden. 

 

Kunstgeschiedenis 

Afgelopen jaren was het behouden of afschaffen van Kunstgeschiedenis bij Kleio een 

discussiepunt op elke ALV. Kunstgeschiedenis heeft sinds 2010 een eigen 

studievereniging genaamd KANVAS. KANVAS is een goed functionerende en 

snelgroeiende vereniging. Het aantal kunstgeschiedenisstudenten neemt bij Kleio af, 

terwijl KANVAS groeit. Op de vorige ALV stemde de meerderheid voor de afschaffing van 

Kunstgeschiedenis bij Kleio. 

Kunstgeschiedenis was een belangrijk onderdeel van Kleio en zal dat ook blijven. 

Middels de Kunstcommissie zullen de kunsthistorische activiteiten blijven bestaan. De 

Korte Kunstreis en Grote Kunstreis blijven tevens een belangrijke manier om kunst 

onder de aandacht te brengen bij leden. Naast de verdiensten van de Kunstcommissie 

zal Kleio blijven samenwerken met de studievereniging voor Kunstgeschiedenis 

KANVAS zodat kunstgeschiedenis niet in de vergetelheid raakt. Hierbij kan gedacht 

worden aan een gezamenlijke borrel of feest.  
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Financiën 
 

De hoogste bron van inkomsten die Kleio ontvangt, zijn de contributiegelden. Helaas zijn 

deze lager dan voorgaande jaren. De verklaring hiervoor is dat er dit jaar wederom 

minder studenten zich hebben aangemeld voor de studie Geschiedenis. Als gevolg 

hiervan hebben ook minder studenten zich ingeschreven bij Kleio. 

De andere bron van inkomsten is de sponsordeal met boekhandel Athenaeum. De 

verwachting is dat de bijdrage uit deze deal iets lager zal zijn dan de vorige jaren, door 

het verlaagde ledenaantal. Wij verwachten op een bijdrage van zevenhonderd euro te 

kunnen rekenen.  

Bij de verdeling van het commissiebudget is gekeken naar het aantal activiteiten, 

het aantal reizen en de eventuele subsidies waar de commissies en het bestuur een 

aanvraag voor kunnen indienen. 

Tijdens het eerste gesprek tussen de bestuurlijke penningmeester en de 

commissiepenningmeester zal er actief worden gekeken naar de opties tot subsidiering 

voor de desbetreffende commissie. Verder zal er tijdens deze vergadering naar de 

financiële plannen van het eerste halfjaar worden gekeken. Dit gesprek zal na de 

Overdrachts-ALV plaatsvinden. Halverwege het jaar zal er een tweede gesprek 

plaatsvinden om de plannen voor het tweede halfjaar te bespreken. 

Bijkomend zullen wij ons gestructureerd met acquisitie bezighouden om via 

andere bronnen geld binnen te halen. Het 89ste bestuur heeft hier al de eerste stappen 

voor gezet en wij bouwen hier graag op voort. Na de Overdrachts-ALV zal er een 

denktank opgericht worden. Deze zal bestaan uit de penningmeester en commissaris 

extern van het 89ste en het 90ste bestuur. Zij zullen in het eerste halfjaar de opties tot 

acquisitie exploreren en in gang zetten. Na deze opzetfase zal er na de Halfjaarlijkse ALV 

een definitieve vorm gegeven worden aan deze denktank.  

De afgelopen vier besturen hebben een bedrag van vierduizend euro gespaard 

voor het aankomende lustrum. Dit bedrag zal worden uitgegeven aan 

lustrumgerelateerde activiteiten zoals het gala, de lustrumweken en de lustrumreis.  

Mede door het lustrum en de actieve inzet van het bestuur en de commissies gaan 

wij ervan uit dat het jaar zonder financiële problemen zal verlopen. 
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Commissies 
 

Kleio heeft een gezellig en geslaagd jaar achter de rug, wat zonder de hulp, inzet en 

passie alle commissies en haar leden nooit gelukt was. Vorig jaar is communicatie 

gehandhaafd door middel van het zo goed mogelijk onderhouden van contact met onder 

andere de penningmeesters en voorzitters van alle commissies. Deze goede 

communicatie willen wij waarborgen, dan wel verbeteren en versterken. De individuele 

gesprekken met nieuwe leden, de voorzittersvergaderingen en 

penningmeestervergaderingen gaan we daarom het komende jaar voortzetten.  De 

nieuwe-ledengesprekken willen wij ook behouden om nieuwe commissieleden op hun 

plek te laten voelen en het functioneren van de commissies te peilen en te ondersteunen. 

Zoals gebruikelijk zal de sollicitatieperiode voor de meeste commissies na de 

Overdrachts-ALV van start gaan. De commissies die vanaf de Overdrachts-ALV op zoek 

zijn naar nieuwe leden zijn: de Feestcommissie, Filmcommissie, KIFcommissie, 

Kunstcommissie, Lustrumcommissie, Onderwijscommissie en Toekomstcommissie. 

Naast de online promotie zal er halverwege de sollicitatieperiode een Speeddateborrel 

plaatsvinden op 25 september waar de leden meer te weten kunnen komen over wat de 

commissies inhouden en welke eventueel bij hen passen.  De Introductiecommissie zal 

pas op zoek gaan naar nieuwe leden na de Halfjaarlijkse ALV in februari en de 

Reiscommissie na het plaatsvinden van de Grote Reis. Om de nieuwe leden welkom te 

heten en het commissiejaar goed te beginnen zal er wederom een Commissiedag zijn. 

Om het jaar goed af te sluiten zal tevens het Commissieweekend plaatsvinden. 

Zoals al eerder gezegd streven wij er als 90ste bestuur dit jaar naar de 

samenwerking te bevorderen tussen het bestuur en de commissies, de interne relaties te 

verbeteren en tenslotte de inclusieve sfeer binnen Kleio te vergroten. 

 

Feestcommissie 

De Feestcommissie heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. De leden hebben erg hun 

best gedaan om nieuwe dingen te proberen.  Naast dat ze een geslaagde Fecoshow 

hebben neergezet, hebben ze ook wat variatie weten toe te voegen aan de normale 

jaarplanning met activiteiten als Beerpong en Karaoke met de Feco. Ze hebben 

ondervonden dat deze variatie goed werd ontvangen. 
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Komend jaar wil de Feestcommissie daarom blijven zoeken naar nieuwe 

feestlocaties, thema’s en activiteiten. Daarnaast willen ze de functies binnen de 

commissie beter verdelen, zodat de communicatie vlotter verloopt en de nieuwe leden 

makkelijker instromen. Dit willen ze onder andere bewerkstelligen door nieuwe leden 

een significantere rol te geven in het organiseren van de kroegentocht. De 

Feestcommissie is enorm enthousiast om een vlammend lustrumjaar neer te zetten en 

ze kunnen niet wachten om te knallen bij het Introductiefeest! 

 

Filmcommissie 

De Filmcommissie is zeer tevreden over het afgelopen jaar. Er was een prettige balans 

tussen verschillende soorten activiteiten. De filmfestivals, twee filmquizzen, 

filmavonden en een mooie reis naar Porto werden allen goed bezocht en goed 

ontvangen. Dat stemt de commissie gelukkig en motiveert hen deze lijn volgend jaar 

door te trekken. 

Bij voorkeur organiseert de Filmcommissie  activiteiten die in de eerste plaats 

ontspannen en toegankelijk zijn, maar daarnaast ook informatief. Een voorbeeld hiervan 

was de afsluitende activiteit van afgelopen jaar: de documentaire-avond met maker 

Jessica Gorter. Het zou mooi zijn als we aankomend jaar meer van zulke activiteiten 

kunnen organiseren. Uiteraard worden ook traditionele activiteiten zoals de filmquiz en 

de bezoeken aan de filmfestivals van Utrecht en/of Rotterdam georganiseerd. Ten slotte 

kijkt de Filmcommissie momenteel naar een nieuwe, mooie locatie voor een filmreis.  

 

Introductiecommissie 

De Introductiecommissie is voornamelijk actief tussen maart en september. In deze 

periode levert de commissie haar bijdrage door nieuwe eerstejaarsstudenten te 

verwelkomen op de universiteit en binnen de vereniging. Zo neemt de 

Introductiecommissie de Matchingdag in samenwerking met de UvA op zich. Na een 

rondleiding langs de UvA-gebouwen en een presentatie in de VOC-zaal werd deze 

Matchingdag afgesloten met een drukbezochte borrel in De Engelbewaarder. Na de 

zomer was de Introductiecommissie verantwoordelijk voor de Introductiedag van de 

opleiding Geschiedenis en hielp het bij het introductiepraatje van Kleio. Dit vond plaats 

in de Intreeweek.  
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Halverwege september staat het befaamde Introductieweekend op het 

programma, waarbij de eerstejaarsstudenten elkaar leren kennen tijdens allerlei sport- 

en spelactiviteiten op een boerderij vlakbij Doetinchem. Na de Overdrachts-ALV zal de 

Introductiecommissie gaan ‘slapen’ tot na de Halfjaarlijkse ALV van het 90ste bestuur.  

 

KIFcommissie 

Het afgelopen jaar was voor de KIFcommissie een bewogen jaar. Een nieuw jaar met veel 

nieuwe mensen en dit heeft verandering meegebracht. Vorig jaar wilde de KIFcommissie 

een iets serieuzere kant op, maar wilde uiteraard ook de satirische kant bewaren. De 

KIFcommissie was tevreden met deze nieuwe invalshoek, maar ontvingen ook kritiek. 

Ondanks deze kritiek wordt deze serieuzere en iets kritischere kant 

doorgetrokken. Het motto ‘keihard en gemeen’ blijft dan ook van kracht. Volgend jaar 

wil de KIFcommissie meer gaan doen met sociale media, door bijvoorbeeld de KIF 

artikelen online te plaatsen, zodat ze zichtbaarder zijn. Om afwisseling te creëren zal de 

commissie ingezonden stukken weer gaan stimuleren, zodat ook leden een aandeel 

kunnen leveren aan het blad en hun mening kunnen spuien. 

 

Kunstcommissie 

De Kunstcommissie heeft een succesvol jaar gedraaid in 2018-2019. Zowel de Korte 

Kunstreis naar Londen als de Grote Kunstreis naar Sint-Petersburg waren buitengewoon 

populair en zeer leerzaam. Door een divers aanbod aan activiteiten aan te bieden, was er 

voor elke student wat wils in het kunstzinnige spectrum.    

 In dit jaar zal de Kunstcommissie de lijn van vorig jaar doortrekken door 

aandacht te besteden aan de kwaliteit van de activiteiten en hierbij meer rekening te 

houden met de planning van het academisch jaar, waardoor een zorgvuldigere 

voorbereiding mogelijk is. Daarnaast wil de commissie zich focussen op de 

toegankelijkheid van de activiteiten door meer aandacht te besteden aan het uitleggen 

van de kunst, om zo de kennis van studenten over kunststromingen te verbreden. 

Tenslotte is het streven om de kunst en plaats van de kunst te verbinden met de 

geschiedenis, om zo de link met de studie te vergroten. De Kunstcommissie verheugt 

zich derhalve op een leerrijk en inspirerend jaar. 
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Lustrumcommissie 

Aankomend jaar staat Kleio een bijzonder jaar te wachten: de studievereniging viert 

namelijk haar 90ste verjaardag! Dat betekent dat er, net als elke vijf jaar, een speciale 

Lustrumcommissie is opgericht die evenementen zal organiseren ter bevordering van 

het saamhorigheidsgevoel binnen Kleio. Lustrumjaren zijn bedoeld om Kleio te vieren. 

Hierbij dient iedereen te worden betrokken: nieuwe leden, huidige leden en de alumni. 

Het afgelopen halfjaar is de commissie druk bezig geweest met brainstormen.  

 Het verjaardagsfeestje van Kleio zal worden afgetrapt met een Lustrumgala in 

oktober. Vervolgens zullen er twee lustrumweken plaatsvinden tussen maart en april. In 

deze weken organiseren de commissies activiteiten waarvoor extra lustrumbudget 

wordt vrijgemaakt. Het lustrumjaar zal worde afgesloten met een lustrumreis en de 

uitgave van de almanak. De commissie kan niet wachten en kijkt uit naar het aansluiten 

van de nieuwe leden na de sollicitaties in september. 

 

Onderwijscommissie 

De Onderwijscommissie zal aankomend jaar haar vaste elementen zoals de 

Boekenborrel bij het IISG, een bezoek aan de Nacht van de Geschiedenis in het 

Rijksmuseum en de Historische Pubquiz behouden. Het afgelopen jaar heeft de 

commissie ook bijgedragen aan het organiseren van Studeren met Kleio. Dit werd 

gedaan door het regelen van docenten voor een helpdesk of het organiseren van 

themaspreekuren. Aankomend jaar zal de commissie nog steeds betrokken blijven bij 

Studeren met Kleio. Daarnaast wil de commissie graag meer activiteiten organiseren 

waarbij er uitstapjes worden gemaakt naar bijvoorbeeld musea of tentoonstellingen met 

een historisch karakter. Ook dit jaar zal de Onderwijscommissie met veel enthousiasme 

activiteiten organiseren die het studie- en studentenleven verbinden.  

 

Reiscommissie 

De Reiscommissie gaat elk jaar traditiegetrouw voor tien dagen op Grote Reis. Zo ging 

dit jaar de Grote Reis naar Bratislava, Sarajevo en Belgrado. Gedurende het jaar 

organiseert de Reiscommissie verschillende activiteiten ter introductie van de 

commissie en de reis en om de kennis over de bestemmingen te vergroten. Vorig jaar 

waren dit de Kennismakingsborrel, eind november de Bekendmakingsborrel, en in 

maart/april zowel de formele als de informele avond.      
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 Ook dit jaar zal de Reiscommissie vasthouden aan dit schema. Zij zal echter haar 

blik proberen te verruimen wat betreft de invulling van de reis. Zo zal de Reiscommissie 

kijken naar de mogelijkheden om meer activiteiten buiten de steden te organiseren. Ook 

zal worden voortgeborduurd op de succesvolle thematische formule van vorig jaar. 

Hierbij wordt de reis geformeerd aan de hand van een historisch thema.  Ten slotte zal 

de Reiscommissie na de reis kijken naar de mogelijkheden van een reünie. 

 

Toekomstcommissie 

Het afgelopen jaar heeft de Toekomstcommissie een succesvol jaar gehad, waarin veel 

goedbezochte activiteiten zijn neergezet. Zo was met name de Bedrijvendag naar Den 

Haag populair, maar de eerste reis naar Brussel was tevens een succes. Wel is er enige 

ruimte voor verbetering. Zo vielen bijvoorbeeld veel activiteiten vlak na elkaar of in een 

onhandige periode. 

 Dit jaar wordt gestreefd naar succesvolle activiteiten zoals de Bedrijvendag, een 

bezoek aan Den Haag, het Toekomstcafé, de Toekomstdag en de Stageweek opnieuw te 

organiseren. Door te proberen een betere tijdsplanning te maken, wordt dit jaar een 

evenwichtiger programma neergezet. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om 

nieuwe activiteiten die het begrip ‘toekomst’ wat ruimer nemen te organiseren. 
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Bestuursactiviteiten 
 

Het bestuur organiseert aankomend jaar diverse activiteiten. In september beginnen we 

met de Speeddateborrel. Nieuwe leden kunnen hier kennismaken met de commissies 

van Kleio. Na de borrel zullen de commissiesollicitaties opengaan. In oktober wordt de 

Commissiedag georganiseerd, waarbij commissieleden elkaar en andere commissies 

beter leren kennen. Zoals gebruikelijk zal eind november de Battlefieldtour 

plaatsvinden. Dit jaar zal dhr. dr. Melching ons begeleiden naar de Somme. Na een 

succesvol weekend naar Keulen, staat de Liftwedstrijd wederom op het programma in 

juni. Afgelopen jaar werd Kleio aan Tafel opnieuw geïntroduceerd, een activiteit waarbij 

Kleioleden bij elkaar en met elkaar eten. Eerste- en ouderejaars komen op deze manier 

makkelijker met elkaar in contact. Deze activiteit zal ook dit jaar weer plaatsvinden. 

Normaal gesproken wordt de Ouderdag een keer in de drie jaar georganiseerd. 

De laatste editie was twee jaar geleden, maar vanwege het lustrumjaar lijkt het ons leuk 

om dit jaar een Ouderdag te organiseren. Op deze dag kunnen leden hun familie 

uitnodigen om twee korte colleges van gevraagde geschiedenisdocenten te volgen, 

wordt er een rondleiding door Oudemanhuispoort gegeven en zal de dag worden 

afgesloten met een borrel. 

Om de borrels gevarieerd te houden zullen wij een aantal themaborrels 

organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de Broerenzusborrel en de Buitenlandborrel. Aan 

het einde van het academisch jaar organiseert het bestuur het Commissieweekend om 

de commissieleden te bedanken voor hun inzet en bijdrage aan Kleio. 
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Tot slot 
 

De rode draad van dit jaar zal het achttiende lustrum van Kleio zijn. Een lustrum vergt 

meer organisatie waardoor communicatie en samenwerking van groot belang zijn. 

Komend jaar zullen wij zo aanwezig en toegankelijk mogelijk zijn om dit te realiseren. 

Het contact tussen bestuur en de commissies en de commissies onderling zal 

geïntensiveerd worden om het lustrumjaar tot een groot succes te maken. 

Vergaderingen, besprekingen en de lustrumcommissie zullen helpen bij het versterken 

van het contact. 

 Wij zijn trots dat wij ons het 90ste bestuur van Kleio mogen noemen. Met een 

groot aantal actieve leden en enthousiaste eerstejaars, is er geen twijfel mogelijk dat 

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

 

Het negentigste bestuur van Kleio, 

 

Carlijn Verweij 

Voorzitter 

 

Julia Ballak 

Secretaris 

 

Trudi Janssens 

Penningmeester 

 

Daan Plaizier 

Commissaris Intern 

 

Daan Krol 

Commissaris Extern 

 

 


