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Introductie 
 

Hierbij presenteert het 90ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis aan 

de Universiteit van Amsterdam, haar verslag over het eerste halfjaar van studiejaar 

2019/2020. 

Met veel plezier kijken wij terug op afgelopen semester. De commissies 

organiseerden leuke en interessante activiteiten. Ook hebben we drie geslaagde reizen 

naar Antwerpen, de Somme en Marrakesh gemaakt. Kleio’s commissies zijn na de 

Overdrachts-Algemene Leden Vergadering (ALV) aangevuld met nieuwe leden. De 

afgelopen maanden waren met dank aan de enthousiaste en hardwerkende commissies 

een succes. 

In ons beleidsplan aan het begin van het studiejaar hoopten wij de stijgende lijn 

van afgelopen jaren voor te zetten en voegden we enkele nieuwe doelen toe. In dit 

halfjaarverslag kijken wij terug op het eerste semester en bespreken we de stand van 

zaken. We blikken tevens vooruit op het tweede semester. Samen met de commissies en 

alle leden van Kleio willen we er weer een prachtig semester van maken! 
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Vereniging 
 

Samenwerking 

Dit jaar bouwen wij voort op het speerpunt van het 89ste bestuur. Wij streven ernaar om 

de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en andere 

studieverenigingen te verbeteren. De samenwerking met de UvA uitte zich in een lunch 

met de voorzitter van het College van Bestuur Geert ten Dam en de Bachelordag. Op de 

Bachelordag probeerden we geïnteresseerden enthousiast te maken voor de studie en 

Kleio. In een gesprek met opleidingsdirecteur Paul Knevel bespraken we de reizen van 

Kleio en de opleiding Geschiedenis. Aankomend semester zal nog een gesprek met hem 

plaatsvinden. Net als voorgaande jaren willen wij ook graag samenwerken met andere 

studieverenigingen. Zo was het Introductiefeest van afgelopen oktober een groot succes, 

waar Kleio samenwerkte met SES (studievereniging Europese Studies), KANVAS 

(studievereniging Kunstgeschiedenis) en Helios (studievereniging Nederlandistiek). We 

werkten ook samen met SES en VOX-POP voor het IDFA Filmfestival. We bekeken de 

documentaires Private History en The Danube Exodus en gingen in gesprek met de 

documentairemakers. Het Kerstgala, georganiseerd door studieverenigingen van de 

Faculteit der Geesteswetenschappen, was tevens geslaagd. Om het nieuwe jaar goed in 

te luiden werd samen met SES en Off-Screen (studievereniging Media & Cultuur) de 

eerste borrel van 2020 georganiseerd. Op 6 februari hebben we eveneens samen met 

SES en KalioPPE (studievereniging Philosophy, Politics and Economics) het Safarifeest 

georganiseerd. 

Naast het versterken van externe samenwerkingen willen wij ook werken aan 

samenwerkingen binnen Kleio. Zo werd een aantal keer de borrel gedeeld door 

commissies. De KIF werd uitgegeven na het Toekomstcafé van de Toekomstcommissie 

en tijdens de Lustrumborrel van de Lustrumcommissie. Ook de Pubquiz van de 

Onderwijscommissie en de Bekendmaking van de Grote Kunstreis vonden op dezelfde 

borrel plaats. Een heuse activiteit waarbij twee commissies samenwerkten vond tevens 

afgelopen semester plaats. De Filmcommissie en de Kunstcommissie gingen samen naar 

het Stedelijk Museum. Eerst werd er een kunsttentoonstelling bekeken en vervolgens 

keken we naar de film La Haine. 
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In april staat de Studenten Geschiedenis Nederland-dag (SGN-dag) op de 

planning, waar wij met alle geschiedenisverenigingen uit Nederland activiteiten 

organiseren voor onze leden. Daarnaast zal tijdens de Lustrumweken, tevens in april, 

goed samengewerkt worden tussen de Lustrumcommissie, de andere commissies en het 

bestuur om de weken tot een succes te brengen. 

 

Studie 

We streven ernaar Kleio meer te verbinden met de opleiding Geschiedenis en de UvA. 

Inmiddels is er tweemaal Studeren met Kleio georganiseerd en zijn er verschillende 

themaspreekuren geweest waar zaken omtrent de opleiding besproken werden. De 

gastcolleges van vorig jaar zijn dit jaar nog niet georganiseerd. Om dit op te vangen werd 

er tijdens het eerste blok door het bestuur een speciaal vragenuur georganiseerd. 

Studenten maakten oefenvragen en stelden vragen over de stof. Aankomend halfjaar 

hopen we samen met de Onderwijscommissie wel weer gastcolleges te organiseren 

tijdens Studeren met Kleio. Onder het speerpunt valt ook de samenwerking met de UvA. 

Tijdens de lunch met voorzitter College van Bestuur Geert ten Dam spraken leden over 

de studie Geschiedenis, hun toekomstperspectief en de internationalisering van de UvA. 

Het toekomstperspectief is ook een onderwerp waar binnen Kleio over nagedacht 

wordt. Er werd daarom een Buitenland Infoavond, Masterborrel en een CV-cursus 

georganiseerd. In maart zullen we voor de Bedrijvendag naar Den Haag gaan en 

organiseert de Toekomstcommissie in samenwerking met de UvA de Toekomstdag in 

april. 

 

Inclusiviteit 

Wij willen dit jaar werken aan de inclusiviteit van Kleio. Op de Kleiokamer is iedereen 

welkom om te kletsen, studeren of vergaderen. Afgelopen maanden probeerden wij er 

voor alle jaarlagen te zijn. Dit deden wij door met zoveel mogelijk mensen een praatje te 

maken tijdens activiteiten. Ook hebben wij in januari een Ledenbijeenkomst 

georganiseerd waarbij leden op een informele manier met het bestuur en elkaar in 

gesprek kon gaan over de vereniging. Om Kleio meer onder de aandacht te brengen bij 

masterstudenten, hebben we hen via Bart-Jan Roffel een mail gestuurd. Wij merken dat 

de oudere jaarlagen en alle leeftijden betrokken zijn bij Kleio. Naast een paar trouwe 
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zevendejaars leden ging er een 71-jarig lid mee op de Battlefieldtour. Op Grote Reis 

hebben veel derde- en vierdejaars zich ingeschreven en gaat er zelfs een vijfdejaars lid 

mee op reis. De Lustrumreis naar Berlijn zal eveneens uit een divers gezelschap bestaan. 

Dit jaar is het eerste jaar helaas minder actief gebleken in vergelijking met voorgaande 

jaren. Om de eerstejaars leden meer bij Kleio te betrekken hebben wij tijdens de 

Intreeweek en het Introductieweekend geprobeerd om zoveel mogelijk met de 

eerstejaars in contact te komen. Aangezien dit maar twee momenten aan het begin van 

het jaar zijn, hebben we een tweede ontmoetingsmoment gecreëerd. Tijdens de 

Bring-a-Buddy op 4 februari borrel konden Kleioleden werkgroepbuddies of andere 

vrienden meenemen om hen kennis te laten maken met Kleio. Met activiteiten zoals deze 

proberen we studenten gedurende het studiejaar te betrekken bij de studievereniging, in 

plaats van alleen in de introductieperiode. 

 

Lustrum 

Dit studiejaar viert Kleio haar negentigste verjaardag en daarom is de 

Lustrumcommissie druk bezig met het organiseren van activiteiten. Dit wordt betaald 

van het geld dat Kleio de afgelopen vier jaar voor het lustrum spaarde. Om het 

achttiende lustrum meer onder de aandacht te brengen gebruiken we dit jaar op elke 

poster en banner het lustrumlogo. Dit logo is ontworpen door de Lustrumcommissie. 

Afgelopen halfjaar organiseerde de Lustrumcommissie al het Lustrumgala en de 

Lustrumborrel om de bestemming van de Lustrumreis bekend te maken. In 

samenwerking met alle commissies zullen in april de Lustrumweken plaatsvinden. De 

commissies konden aanspraak doen op geld voor een activiteit tijdens de 

Lustrumweken. In overleg met de penningmeester van het bestuur, de Kascommissie en 

de commissies, verdeelde de Lustrumcommissie de bedragen over de commissies. De 

activiteiten tijdens de Lustrumweken worden georganiseerd voor huidige leden en 

alumni. Aansluitend zal de Lustrumreis naar Berlijn plaatsvinden. In juni zal de almanak 

uitgegeven worden. 

 

Borrel 

Het afgelopen halfjaar zat weer vol leuke avonden in onze vertrouwde stamkroeg Café 

Diep. De thema- en bekendmakingsborrels brachten een hoge opkomst en veel 
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gezelligheid met zich mee. Om de borrelkalender iets van drukte te ontzien zijn er 

meerdere bekendmakingen van reizen gecombineerd met andere themaborrels wat een 

groot succes bleek. Voor sommige activiteiten zijn we op de dinsdag uitgeweken naar 

andere locaties die daarvoor beter geschikt waren, zoals het Toekomstcafé in P96 of de 

Filmquiz in Café de Pijp, ook daar wist Kleio zich prima te vermaken.  

De communicatie met kroegbaas Frank Traas loopt goed en hij denkt graag met 

ons mee. Naast de reeds afgesproken bierprijs van twee euro blijkt ook het nieuwe 

Kleioshotje een mooie aanwinst voor de dinsdagavonden en kunnen er op speciale 

borrels leuke deals gesloten worden. Voor de rest van het jaar zijn er weer een aantal 

themaborrels gepland, maar zal er ook meer ruimte zijn voor ‘gewone’ borrels.  

 

Spreekuur 

De afgelopen maanden hebben we elke week twee spreekuren georganiseerd. De 

spreekuren worden over het algemeen redelijk bezocht en er wordt met regelmaat een 

spelletje gespeeld. Aan het begin van het jaar maakten we wederom een filmpje om de 

weg naar de Kleiokamer te vinden. Ook organiseerden we themaspreekuren waarbij 

zaken zoals vakinschrijving besproken werden. In het tweede semester willen wij nog 

enkele themaspreekuren over onder andere het Bindend Studieadvies (BSA) houden. 

 

Website en sociale media 

Afgelopen jaar hebben wij geprobeerd om op zoveel mogelijk activiteiten en reizen 

foto’s te maken. Ook maakten we na afloop van de reizen vlogs, die we tegelijkertijd met 

de foto’s posten. Dit hebben we gepost op de Facebook en Instagram.  

Ons gebruik van Instagram is in het afgelopen halfjaar sterk geïntensiveerd. We 

merkten dat weinig eerstejaars Facebook hebben en dat ons bereik groter is via 

Instagram. Hierdoor hebben we meer posts en stories geplaatst. We merkten echter dat 

dit al snel erg veel kon worden. Dit leidde tot de beslissing dat na deze ALV commissie 

Instagrams aangemaakt gaan worden. Elke commissie kan zijn activiteiten dan 

promoten op zijn eigen pagina en een kijkje geven in hoe het er in zijn commissie aan toe 

gaat. De Kleio Instagram zal de activiteiten in de stories nog promoten om er zeker van te 

zijn dat de activiteiten genoeg mensen bereiken. 
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Verder posten we nog steeds alle activiteiten op de website. Om het overzichtelijk 

te houden staan op de commissiepagina’s nu niet alleen de afgelopen activiteit, maar ook 

de aankomende activiteiten. Daarnaast staan de e-mailadressen nu op de 

commissiepagina’s zodat de commissies makkelijker te benaderen zijn.  

 

 

Raad van Advies 

De Raad van Advies (RvA) voorziet het bestuur van advies en bestaat uit drie leden: 

Mara Werner, Sara Verveer en Lucie van Hulst. Vorig semester hebben wij één keer met 

de RvA vergaderd. Deze vergadering was uitermate leerzaam. We bespraken onze 

ideeën over het wijzigen van het huishoudelijk reglement (HR), Acquisitiecommissie 

(Acco) en het lidmaatschap. Aankomende semester willen wij tenminste nog een keer 

met de RvA vergaderen. 

 

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) 

Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur zich weer actief ingezet voor de samenwerking 

en het contact met de andere geschiedenis studieverenigingen in Nederland. 

Maandelijks kwamen bestuursafgevaardigden van de verschillende verenigingen bijeen 

om zich te buigen over de organisatie van activiteiten in de tweede helft van dit 

academische jaar. Verder heeft er in december een overleg plaatsgevonden van alle 

besturen van de verenigingen die aan SGN deelnemen om kennis en ervaringen met 

elkaar te delen. SGN is momenteel ook bezig met het verkennen van opties om in de 

toekomst meer landelijke evenementen te organiseren met betrekking tot 

masteropleidingen en carrièremogelijkheden.  

Het jaarlijks terugkerende evenement van SGN, de SGN-dag, staat dit jaar gepland 

op 3 april. Op deze gezellige doch educatieve dag kunnen geschiedenisstudenten uit heel 

Nederland afreizen naar Leiden voor dit grootse evenement. De precieze details van 

deze dag zullen later bekend worden, maar het biedt hoe dan ook de ideale kans om 

studenten uit andere steden te leren kennen. Aan het einde van het jaar zal wederom 

een extra activiteit plaatsvinden, waarschijnlijk in Groningen. 
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Reizen 

Afgelopen halfjaar is Kleio al drie keer op reis geweest. Zo zijn we met dr. Willem 

Melching op Battlefieldtour naar de Somme geweest en organiseerde de 

Kunstcommissie maar liefst twee reizen. Antwerpen was dit jaar de bestemming van de 

Korte Kunstreis en voor de Grote Kunstreis vertoefden wij ons in Marrakesh. Daarnaast 

hebben meerdere commissies hun bestemmingen bekendgemaakt. De Filmcommissie 

gaat naar Dublin, de Lustrumreis vertrekt in april naar Berlijn en de Reiscommissie is 

druk bezig met het organiseren voor de Grote Reis naar Lublin, Kiev en Lviv. In juni zal 

het bestuur afsluitend de Liftwedstrijd organiseren. 

De reisjaarplanning is ten opzichte van vorig studiejaar weinig veranderd. Het 

enige verschil is dat op de plek van de Brusselreis met de Toekomstcommissie de 

Lustrumreis is gekomen. Wij zijn ons ervan bewust dat Kleio veel reizen heeft. Afgelopen 

jaren is gebleken dat de vereniging krimpt doordat het aantal geschiedenisstudenten 

aan de UvA is gekrompen. Om rekening te houden met een verdere krimp van volgend 

jaar zijn wij aan het overwegen om de reizen meer te spreiden over het jaar of om in 

overleg met het 91ste bestuur de Korte Kunstreis wellicht te schrappen. Deze reis staat al 

een paar jaar ter discussie omdat de Kunstcommissie twee reizen heeft en er relatief 

weinig mensen meegaan op de reis. Dit jaar kozen wij ervoor om de Korte Kunstreis wel 

door te laten gaan, maar wel met plek voor 25 leden. De vijf extra plekken kwamen 

echter niet vol waardoor we dit jaar wederom met twintig leden op reis gingen. 

 

Lidmaatschap 

Het huidige lidmaatschap van Kleio is drie jaar geldig. Eerstejaars leden betalen 25 euro 

en tweede- en derdejaars leden betalen 10 euro. Na drie jaar worden leden automatisch 

uitgeschreven bij Kleio. Als een lid langer dan drie jaar lid willen blijven Kleio, moet hij 

zich jaarlijks opnieuw inschrijven. De contributie hiervoor is 10 euro per jaar. De 

secretaris stelt derdejaars hiervan op de hoogte via een mail. We merken echter dat veel 

vierdejaars nog steeds actief zijn bij Kleio, maar geen lid meer zijn. Bij de UvA hebben 

wij cijfers opgevraagd en het blijkt dat afgelopen jaren tussen de 80 en 85 procent van 

de geschiedenisstudenten aan de UvA langer dan drie jaar over hun bachelor doen. 

Doordat veel vierdejaars nog betrokken zijn bij Kleio en een vierde studiejaar binnen 

onze opleiding veel voorkomt overwegen wij om het lidmaatschap aan te passen van 
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drie naar vier jaar. Uiteraard zal een lid, ongeacht hoeveelste jaars, zich elk moment bij 

Kleio kunnen uitschrijven. 

 

Sollicitatiecommissie 

Sinds twee jaar werkt Kleio met een Sollicitatiecommissie voor het samenstellen van het 

nieuwe bestuur. De Sollicitatiecommissie is opgericht om de objectiviteit te waarborgen 

tijdens de sollicitatieprocedure. Dit jaar zal de Sollicitatiecommissie wederom uit vijf 

personen bestaan: twee leden van het zittende bestuur, een oud-bestuurslid, een extern 

bestuurslid en een algemeen lid van Kleio. 

De twee leden van het zittende bestuur worden zelf door het bestuur gekozen. 

Het oud-bestuurslid en het externe bestuurslid worden door het bestuur op de 

Halfjaarlijks-ALV aangedragen. De leden op de Halfjaarlijkse-ALV stemmen vervolgens 

over deze samenstelling. Het algemeen lid van Kleio wordt gekozen door middel van een 

loting. Alle leden van Kleio (met uitzondering van (oud-)bestuursleden of sollicitanten 

voor het bestuur) kunnen een sollicitatiebrief sturen naar het zittende bestuur om zich 

aan te melden voor de Sollicitatiecommissie. Nadat het bestuur een voorselectie heeft 

gemaakt, zal door loting worden bepaald welk algemeen lid van Kleio zal deelnemen aan 

de Sollicitatiecommissie. De voorselectie is bedoeld om ervoor te zorgen dat alleen 

serieus geïnteresseerden mee worden genomen in de loting. 

De Sollicitatiecommissie zal dit jaar bestaan uit Carlijn Verweij (huidige 

voorzitter), Trudi Janssens (huidige penningmeester), Sophie Eisenberger (voorzitter 

van SES) en Melle Koletzki (commissaris extern van het 87ste bestuur). In mei zal de 

loting voor het algemeen lid plaatsvinden. 

 

Acquisitiecommissie 

Het 89ste bestuur heeft vorig jaar een opzet gemaakt voor het oprichten van een 

Acquisitiecommissie om de commissaris extern te ondersteunen in diens taak partners 

en sponsoren voor Kleio te vinden. Mede met het oog op het afnemende aantal leden van 

de vereniging en hiermee afnemende inkomsten, wil het huidige bestuur deze 

commissie nu in het leven roepen om nieuwe opties te verkennen. 

Na de Halfjaarlijkse-ALV zullen de sollicitaties voor de Acquisitiecommissie open 

gaan. De Acquisitiecommissie zal zich niet bezighouden met het organiseren van 
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activiteiten, maar alleen met het benaderen van bedrijven en instanties die als mogelijke 

nieuwe partners of sponsoren kunnen gelden. De commissie zal voorlopig bestaan uit 

vier à vijf leden om deze nieuwe commissie met nauwe samenwerking met het bestuur 

op te zetten. De Acquisitiecommissie zal tot de Overdrachts-ALV in september bestaan 

uit twee bestuursleden en twee à drie algemene leden. De commissaris extern zal altijd 

plaatsnemen in deze commissie omdat dit een van zijn functietaken binnen het bestuur 

is. 

In de Acquisitiecommissie zullen commissaris extern Daan Krol en 

penningmeester Trudi Janssens plaatsnemen als afgevaardigden van het huidige 

bestuur, daarom zullen zij ook de eerste ronde van de sollicitaties afnemen. Hoewel de 

commissie een andere samenstelling heeft, zal zij wel functioneren als elke andere 

commissie van Kleio en heeft ze dus een voorzitter, secretaris en penningmeester en 

meerdere algemene leden.  
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Financiën 
 

Ondanks dat er zich dit jaar wederom minder eerstejaarsstudenten hebben aangemeld, 

is er meer contributie binnen gekomen dan was begroot. Dit komt doordat eerste- en 

ouderejaars zich na het opmaken van de jaarbegroting, waar al rekening gehouden was 

met het verminderde ledenaantal, nog inschreven. Verder viel het teruggelopen 

ledenaantal relatief mee. Er is hierdoor meer contributie binnengekomen dan verwacht. 

Ook hebben enkele leden zich speciaal voor een van onze reizen aangemeld. De leden die 

de contributiegelden hebben teruggeboekt en na meerdere mails niet hebben 

gereageerd, zijn net als voorgaande jaren uitgeschreven. 

In het eerste halfjaar ging het goed met de activiteiten. De 

commissiepenningmeesters hebben geanticipeerd op het verminderde ledenaantal door 

rekening te houden met minder aanmeldingen, waardoor dit tot zover tot geen 

problemen heeft gezorgd. Na de Overdrachts-ALV zijn de eerste 

penningmeestergesprekken gevoerd. In verband met het lustrum zijn de tweede 

gesprekken ook al voor de Halfjaarlijkse ALV gevoerd. Tijdens deze gesprekken werd 

zowel de financiële invulling van de commissie besproken als de eventuele subsidies 

waar de commissies een beroep op kunnen doen. Verder dienden deze gesprekken ook 

als een moment om met elkaar te reflecteren op het penningmeesterschap. 

Er zijn geen problemen geweest met het opstellen voor de begrotingen van de 

reizen. Iedere reis is vol gekomen en door verschillende subsidies kon de 

deelnemersprijs laag gehouden worden. Leden die meegingen op Korte Kunstreis 

ontvingen zelfs al een restitutie. 

In de eerste helft van het academisch jaar heeft Kleio meerdere subsidies 

aangevraagd. Voor de Grote Reis, de Grote Kunstreis en de Filmreis zijn er subsidies 

aangevraagd bij het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF). Hiervoor dienden de 

commissies verschillende stukken aan te leveren. AUF was erg gecharmeerd van zowel 

de invulling van de reizen als de moeite die de commissies in de aanvragen hebben 

gestopt. Iedere reis heeft dan ook het aangevraagde budget ontvangen en de Film- en 

Grote Reis zelfs meer. Kleio heeft het afgelopen halfjaar ook subsidieaanvragen gedaan 
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bij ALPHA die ook zonder problemen toegekend zijn. Het bestuur voorziet dan ook geen 

problemen met volgende ronde aanvragen. 

De afgelopen tijd zijn er al goede stappen gezet richting acquisitie en na de 

Halfjaarlijkse ALV zal de Acquisitiecommissie worden opgericht. Dit jaar zal het geld dat 

binnenkomt door acquisitie bij de reserve begroot worden. Op deze manier kunnen alle 

commissies en het bestuur aanspraak maken op dit geld. Als er gestructureerde 

samenwerkingen zijn kunnen de inkomsten van acquisitie in de jaarlijkse begroting een 

vaste plek krijgen. 

In het najaar zijn de eerste voorbereidingen voor het achttiende lustrum 

getroffen. In goed overleg met de Lustrumcommissie is de verdeling van het 

lustrumbudget gemaakt. De Kascommissie heeft deze budgetverdeling goedgekeurd. 

Elke commissie kon aanspraak maken op hetzelfde bedrag om een activiteit te 

organiseren tijdens de Lustrumweken. Hiervoor dienden ze een aanvraag en een 

begroting in te sturen om vervolgens hun idee te vertellen. Een aantal commissies 

hebben minder budget gekregen dan ze hadden aangevraagd, omdat ze naar verhouding 

veel geld hadden aangevraagd voor hapjes en drankjes. In tegenstelling tot het vorige 

lustrum is de toegang tot de activiteiten gratis of zo goedkoop mogelijk gehouden. Dit 

past goed bij de inclusiviteit en toegankelijkheid die wij het hele jaar, en zeker bij het 

lustrum, willen uitstralen. Het bestuur bedankt de Lustrumcommissie en alle andere 

commissies voor hun inzet om het budget zonder problemen te verdelen. 

Door het verminderde ledenaantal en een lager aantal actieve leden leken 

financiële problemen niet irreëel. Gelukkig hebben de commissies goed geanticipeerd op 

het lagere aantal leden en hebben genoeg leden zich aangemeld voor de activiteiten, 

waardoor er tot op heden geen financiële problemen zijn geweest. Verder heeft Kleio het 

afgelopen halfjaar veel subsidies ontvangen. Wij verwachten dat dit het komend half jaar 

niet anders zal zijn. Concluderend kan worden gesteld dat Kleio het tot op heden 

financieel uitstekend maakt en het bestuur gaat dan ook zorgeloos het komende halfjaar 

in. 

  

13 
 



Commissies 
 

Het afgelopen halfjaar is wederom bewezen dat de commissies onmisbaar zijn bij Kleio. 

Gepassioneerd en vol enthousiasme hebben alle commissies stuk voor stuk hard 

gewerkt om een breed scala aan activiteiten op de agenda te zetten. Door de relatief 

gebrekkige hoeveelheid eerstejaars leden was het vullen van activiteiten en reizen af en 

toe een moeizaam proces, maar kwalitatief schoot niks tekort. 

De sollicitatieperiode die voor het gros van de commissies na de 

Overdrachts-ALV was geopend, verliep wat moeizamer dan vorige jaren in verband met 

de mindere hoeveelheid nieuwe (actieve) leden, maar kende een goed einde. Toen 

eenmaal de commissies gevormd waren vond traditiegetrouw de Commissiedag plaats. 

Commissies streden deze dag via foto’s, raadsels en opdrachten om de eerste plek. De 

eindbestemming betrof dit jaar de thuisbasis van Carlijn in Hoofddorp. Er werd fanatiek 

gevochten voor de felbegeerde medaille en ieder werd beloond met een gezellig etentje. 

Het eerste semester heeft de commissaris intern twee voorzittersvergaderingen 

georganiseerd, hier kwamen de commissievoorzitters bij elkaar om de 

semesterplanning te bespreken en om in gesprek te gaan met elkaar en bestuur. 

Voorgaande jaren claimden commissies data bij de commissaris intern. Een duidelijk 

overzicht aan het begin van een semester ontbrak. Dit jaar maakte de commissaris 

intern voor het eerst een volledige semesterplanning. De commissievoorzitters leverden 

hun plannen voor het tweede semester bij de commissaris intern in. In overleg met de 

commissievoorzitters roosterde de commissaris intern de activiteiten in. De 

commissaris intern voerde individuele gesprekken met de voorzitters en besprak er met 

de nieuwe leden hoe zij hun commissie tot nu toe ervaren hebben en of zij tegen 

obstakels aanliepen. Daarnaast hebben er tevens penningmeestergesprekken 

plaatsgevonden. Het komende semester zal de goede communicatie gewaarborgd 

worden door nog een voorzittersvergadering te organiseren, en goed individueel contact 

met de voorzitters en penningmeesters te onderhouden. 
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Feestcommissie 

De Feestcommissie heeft zich het afgelopen semester een slag in de rondte gewerkt om 

het feest binnen Kleio lopende te houden. Ze hebben volgens traditie het jaar geopend 

met een geslaagd Introductiefeest, en de nieuwe locatie Akhnaton bewees zich erg 

gepast voor toekomstige Kleiofeesten. Nadat de Feestcommissie de commissie had 

versterkt met een aantal nieuwe leden werden deze gelijk aan het werk gezet met het 

organiseren van een (on)heilige kroegentocht, waarbij de moralen van elk Kleiolid onder 

druk werden gezet. De (on)heiligheid van deze avond werd echter snel uit de 

herinnering gewist met de organisatie van het Kerstgala, waar de gehele Faculteit der 

Geesteswetenschappen in de Westerunie het dak er vanaf ging. Alhoewel het tweede 

semester voor de Feestcommissie niet zo druk zal worden als het afgelopen jaar zullen 

alle activiteiten op de ene of de andere manier terugkomen, met activiteiten als de 

befaamde Fecoshow en hét Kleiofeest. 

 

Filmcommissie 

De Filmcommissie kijkt tevreden terug op het eerste halfjaar. Met bezoeken aan Paff, 

IDFA, het Stedelijk Museum en daarnaast een drukbezochte filmquiz zijn ze van mening 

een mooi gebalanceerd programma te hebben geboden. Daar kwamen de gezellige 

samenwerkingen met SES en de Kunstcommissie nog bij. Ze hebben echter ook geleerd 

van deze periode. Hieruit zijn een aantal zaken voortgekomen waar we komend halfjaar 

op gaan letten. In de eerste plaats zullen zij zich nog meer richten op de kwaliteit dan 

kwantiteit van activiteiten. Omdat er dit jaar minder studenten zijn, zullen zij zich daar 

op deze manier op aanpassen. Ten tweede zal het bij de tweede Filmquiz dit jaar 

verplicht zijn minimaal twee Kleioleden in je team te hebben. Ten slotte zullen ze 

evalueren met IDFA en Vox-Pop. De samenwerking kostte dit jaar te veel moeite en 

leverde te weinig op, maar is in potentie heel erg leuk. Ze kijken uit naar een 

veelbelovend tweede halfjaar met om te beginnen de reis naar Dublin! Daarna is er met 

een heus Fico Filmfestival en een tweede quiz nog genoeg moois om naar uit te kijken. 

 

Introductiecommissie 

De Introductiecommissie heeft als vanouds aan het begin van het jaar voor de nieuwe 

leden het Introductieweekend georganiseerd. Het weekend, dat ditmaal naar 
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Doetinchem ging, zorgde middels activiteit, spel en gezelligheid ervoor dat de nieuwe 

leden, het 89ste bestuur en het 90ste bestuur elkaar goed konden leren kennen. Sinds het 

einde van dat weekend is de commissie gaan slapen. Na deze Halfjaarlijkse-ALV zullen 

de sollicitaties hiervoor weer openen. De commissie zal in ieder geval bestaan uit 

bestuursafgevaardigden Daan Plaizier en Julia Ballak. Na de vorming zal de commissie 

zich voornamelijk bezighouden met de Matchingdag, de Introductiedag en tenslotte het 

Introductieweekend. Hierbij verlegt de commissie haar grenzen en zal zelfs per boot het 

eiland Texel voor het weekend bezocht worden. 

 

 

KIFcommissie 

Het gaat goed met de KIF. Het had even tijd nodig om op gang te komen, maar de nieuwe 

commissie heeft weer hard gewerkt om het afgelopen halfjaar twee mooie KIF’s neer te 

zetten. Deze werden naar hun mening ook op goede wijze ontvangen. Wel misten de 

afgelopen uitgaven de kritische noot een beetje die de KIF kenmerkt. Voor het komende 

halfjaar willen zij deze graag weer terugvinden. Tijdens de Lustrumweken zal er een 

speciale lustrumeditie worden uitgebracht. Al met al is het gevoel goed wat betreft de 

toekomst van de KIF, en zullen ze weer lekker keihard en gemeen het komende halfjaar 

in gaan. 

 

Kunstcommissie 

De Kunstcommissie heeft in het eerste halfjaar twee activiteiten, de Korte Kunstreis naar 

Antwerpen en de Grote Kunstreis naar Marrakesh georganiseerd. De commissie kijkt 

met een trots gevoel terug op deze reizen. Daarnaast is het gelukt om een 

samenwerkingsactiviteit te organiseren met de Filmcommissie en bezochten ze het 

Rembrandthuis. Voor de komende maanden staan een bezoek aan het ballet en hun 

Lustrumactiviteit op de planning. Wat betreft speerpunten, heeft de commissie in 

januari geen activiteit gepland, om rust te creëren in de planning.  In de presentaties op 

Korte en Grote Kunstreis heeft de commissie verschillende kunststromingen uitgelegd 

en gekoppeld aan de geschiedenis. Deze lijn zal worden doorgetrokken in de 

presentaties op aankomende activiteiten. Samenvattend kijkt de commissie uit naar een 

drukke, maar bruisende tweede helft!  
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Lustrumcommissie 

Dit jaar vieren we Kleio haar achttiende lustrum! De Lustrumcommissie is in het leven 

geroepen om evenementen te organiseren die eerste- en ouderejaars samenbrengen. De 

commissie is het afgelopen semester druk geweest met het vieren en voorbereiden van 

het lustrum. De Lustrumcommissie trapte het eerste halfjaar af met een succesvol gala in 

het Westergasterras. Naast huidige leden waren hier ook veel ouderejaars en alumni. 

Het komende semester gaat de commissie pas echt van start. Van 30 maart tot 12 april 

zullen de lustrumweken plaatsvinden. Tijdens deze weken zullen Kleio’s commissies 

speciale en toegankelijke activiteiten organiseren. Deze weken zullen worden 

gecoördineerd door de Lustrumcommissie. Van 9 tot 12 april reizen we met een groep 

enthousiastelingen naar Berlijn voor de eerste Lustrumreis! Aan het einde van het 

studiejaar zal de Lustrumcommissie nog een almanak uitgeven. De commissie kijkt 

ontzettend uit naar het tweede semester en kan niet wachten om eindelijk echt van start 

te gaan. 

 

Onderwijscommissie 

De Onderwijscommissie heeft zich het afgelopen halfjaar ingezet om activiteiten te 

organiseren die het studie- en studentenleven met elkaar verbinden. Zo heeft de 

commissie traditiegetrouw een bezoek gebracht aan de Nacht van de Geschiedenis in het 

Rijksmuseum. Daarnaast heeft de commissie de Historische Pubquiz georganiseerd die 

met veel enthousiasme werd ontvangen. Verder is er een uitstapje georganiseerd naar 

de tentoonstelling Design in het Derde Rijk in het Designmuseum Den Bosch met dhr. dr. 

Willem Melching. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek met de curator van de 

tentoonstelling. In het aankomende halfjaar zal de commissie zich bezighouden met 

organiseren van activiteiten zoals het Groot Kleio Dictee, het Kroegcollege en de 

Boekenborrel bij het IISG. Daarnaast zal de commissie een extra activiteit organiseren 

tijdens de lustrumweken. Hoewel het nog niet is gelukt om voor Studeren met Kleio een 

docent te regelen voor een helpdesk of themaspreekuur te organiseren, zal de 

commissie zich het aankomende halfjaar hiervoor blijven inzetten.  
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Reiscommissie 

De Reiscommissie heeft in het eerste halfjaar twee borrels georganiseerd. De commissie 

heeft allereerst een Halloweenborrel georganiseerd om de eerstejaarsstudenten kennis 

te laten maken met de commissie. Ten tweede werd begin december de steden van de 

Grote Reis bekend gemaakt tijdens de Bekendmakingsborrel. De Grote Reis gaat dit jaar 

naar Lublin, Kiev en Lviv. Bevrijdingsdag valt dit jaar gunstig op een dinsdag waardoor 

de UvA haar studenten extra vrije dagen gaf. Hierdoor begeven wij ons dit jaar niet tien 

maar elf dagen Grote Reis. De reis zal plaatsvinden tussen 24 april en 4 mei. De 

Reiscommissie is momenteel druk bezig met het voorbereiden van de Grote Reis. Verder 

zal in het aankomende semester nog een formele en informele avond worden 

georganiseerd. Deze avonden dienen als voorbereiding op de Grote Reis. 

 

 

Toekomstcommissie 

De Toekomstcommissie kijkt terug op een succesvol eerste semester. In vergelijking met 

vorig jaar is de commissie actiever geweest. Er zijn namelijk drie geslaagde activiteiten 

neergezet waar de commissie erg blij mee is. In het tweede semester zal de 

Toekomstcommissie haar grotere activiteiten, de Bedrijvendag naar Den Haag, de 

Toekomstdag in samenwerking met de UvA en de Stageweek, organiseren. Hier is de 

commissie al druk mee bezig. Daarnaast zullen er ook een aantal nieuwe activiteiten 

plaatsvinden. De Toekomstcommissie heeft de Masterborrel van het bestuur 

overgenomen. Tevens zal er een Lustrum-reünieborrel plaatsvinden tijdens de 

lustrumweken en wil de commissie aan het einde van het jaar een milieu 

gethematiseerde activiteit neerzetten. Als commissie kijken ze erg uit naar het tweede 

semester. 
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Bestuursactiviteiten 
 

Afgelopen halfjaar heeft het bestuur wederom verscheidene activiteiten georganiseerd. 

Het academisch jaar begonnen we met de Speeddateborrel waar nieuwe leden kennis 

konden maken met de commissies van Kleio. Nadat de commissies aangevuld waren met 

nieuwe leden, organiseerden wij de Commissiedag zodat de nieuwe en oude 

commissieleden elkaar beter leerden kennen. De spreekuren op de Kleiokamer werden 

twee keer per week gehouden en bij Studeren met Kleio kwam menig lid leren voor zijn 

tentamen. Samen met dhr. dr. Willem Melching vertrokken vijftig studenten naar de 

Somme voor een succesvolle Battlefieldtour. Vlak voor de kerstvakantie werd Kleio’s 

Kerst aan tafel georganiseerd. Studenten kookten met elkaar en schoven aan voor een 

gezellig kerstdiner. Om 2020 goed te beginnen organiseerden we samen met SES en 

Off-screen de Welcome Back Borrel in de Heeren van Aemstel. De lunch met voorzitter 

van College van Bestuur Geert ten Dam was tevens een bestuursactiviteit in januari. 

Begin februari organiseerden we een Buitenland Infoavond, waar ouderejaars, alumni 

en de buitenlandcoördinator vertelden over studeren in het buitenland. Diezelfde avond 

organiseerden we ook de Bring-a-Buddy Borrel waarbij we leden aanmoedigden om 

studiemaatjes en vrienden mee te nemen naar de borrel. 

Aankomend halfjaar staan er nog meer bestuursactiviteiten gepland. Zo 

organiseren we een Broertjes-zusjesborrel, Familiedag en helpen we met het 

organiseren van de opening van de Lustrumweken in april. In juni zal het Liftweekend 

plaatsvinden. Leden zullen liften naar een stad, deze zal op de ochtend van vertrek 

bekendgemaakt worden. Het academisch jaar sluiten we traditiegetrouw af met het 

Commissieweekend, waar we alle commissieleden bedanken voor hun inzet en harde 

werk. 
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Tot slot 
 

Met veel plezier kijken we terug op het afgelopen semester waarbij we kunnen 

concluderen dat het goed gaat met Kleio. Er zijn veel enthousiaste leden die wekelijks 

naar de borrel komen en regelmatig deelnemen aan activiteiten. De commissies 

functioneren goed en we zijn erg blij met de inzet van deze hardwerkende 

commissieleden. Met nog veel activiteiten, reizen en de Lustrumweken in het 

vooruitzicht, kijken wij uit naar het volgende semester. Laten we er een prachtig tweede 

halfjaar van maken! 

 

Het negentigste bestuur van Kleio, 

 

Carlijn Verweij 

Voorzitter 

 

Julia Ballak 

Secretaris 

 

Trudi Janssens 

Penningmeester 

 

Daan Plaizier 

Commissaris Intern 

 

Daan Krol 

Commissaris Extern 
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