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Introductie  
Bij dezen brengt het 87ste bestuur van Kleio verslag uit over de gang van zaken binnen 

de vereniging in het tweede halfjaar van het studiejaar 2016/2017. 

Tevreden kijken wij terug naar het afgelopen halfjaar. Er was steeds meer ruimte 

om onze speerpunten te verwezenlijken. De commissies hebben weer hard gewerkt om 

prachtige dingen te organiseren en Kleio mag zichzelf dan ook gelukkig prijzen met 

zulke gemotiveerde en goedwerkende commissies. Net als vorig jaar waren er weer 

nieuwe activiteiten en we hopen dat deze positieve ontwikkeling zich voortzet.  

Natuurlijk is er alweer een nieuw bestuur dat zorgvuldig en door middel van een 

intensieve en spannende sollicitatieperiode door ons is aangesteld. Wij zullen dan ook 

vol vertrouwen het stokje aan hen overgeven op de overdrachts-ALV. Na een succesvolle 

Intreeweek waarbij al veel nieuwe leden werden geworven en een hopelijk geslaagd 

Introductieweekend, staan er alweer nieuwe Kleioten te popelen om van alle mooie 

activiteiten en reizen van Kleio te gaan genieten aankomend jaar. Het is aan het 88ste 

bestuur om ook hier weer een onvergetelijk jaar van te maken.  
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De vereniging  

Toekomstgerichtheid 

Dit jaar hebben wij samen met de Toekomstcommissie de fundamenten gelegd van het 

huis dat toekomstgerichtheid heet. Niet alleen hebben wij binnen het bestuur 

meermaals gepraat over evenementen of activiteiten die de leden kunnen helpen bij het 

vormen van een beeld over hun toekomst, maar ook is het bestuur met de commissie in 

gesprek gegaan om hier samen naar te kijken. Activiteiten zoals de uitgebreide en 

succesvolle Beroependag, het Toekomstdiner, de Bedrijvendag en de Stageweek zorgen 

er allereerst voor dat de studenten in contact komen met professionals en zorgt er 

bovendien ook voor dat Kleio als vereniging in contact komt met een grotere groep 

historici. Ook het contact met de UvA is versterkt, waardoor Kleio ook vanuit de 

opleiding serieuzer wordt genomen als het om dit soort zaken gaat. Wij hopen dat 

toekomstgerichtheid in de komende jaren een belangrijk onderdeel zal blijven van de 

vereniging.  

 

De borrel  

De borrels van Kleio zijn altijd gezellig en dat was dit tweede semester niet anders. Aan 

het begin van het jaar gaven wij aan meer speciale borrels te willen organiseren. Net als 

gedurende het eerste halfjaar hebben weer veel commissies hier gebruik van gemaakt. 

Zo is er een Filmquizborrel in Studio K georganiseerd, was er een Boekenborrel, een 

Triviantborrel, er waren borrels met Kanvas en met Helios en er was een 

Toekomstcommissieborrel, waar de Alumnicommissie officieel haar naam veranderde in 

de Toekomstcommissie. Al met al zijn wij zeer tevreden met al deze leuke en bijzondere 

borrels en hebben we het weer fijn gehad in café de Prins. Het laatste halfjaar was de 

Kleio agenda door al deze speciale borrels misschien af en toe te vol. Dat komt ook 

omdat Kleio nou eenmaal ontzettend veel activiteiten heeft. Hier had wellicht kritischer 

naar gekeken kunnen worden, hoewel dit geen negatieve gevolgen had voor het aantal 

bezoekers van deze borrels.  

 

Studeren met Kleio 

Net zoals in het eerste semester werd tijdens de tentamenweek weer Studeren met Kleio 

georganiseerd. Dit keer hebben we er ook een Facebook-evenement bij gemaakt en dat 
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bleek succesvol. De opkomst was hoger dan tijdens het eerste halfjaar, dus we raden het 

nieuwe bestuur aan om op deze manier te blijven promoten. Verder is besloten om in de 

laatste tentamenweek geen Studeren met Kleio te organiseren, omdat een groot deel van 

de studenten geen vakken of geen tentamens meer had. Toch hebben enkele Kleioten 

aangegeven dat ze Studeren met Kleio misten. Misschien zal in het vervolg nog beter 

moeten worden gekeken naar hoeveel studenten extra vakken of herkansingen hebben 

in het laatste blok.  

 

Kamerdagen 

Omdat wij aan het begin van dit jaar bij andere verenigingen zagen dat veel leden 

langskwamen bij inloopuren, leek het ons een goed en leuk idee om het gebruikelijke 

spreekuur uit te breiden. Ook hoopten we dat dat ervoor zou zorgen dat meer leden 

langs zouden komen. In de praktijk veranderde er helaas niet veel. De afgelegen zolder 

blijkt voor veel studenten toch een weinig aantrekkelijke plek. Wel denken wij dat het 

belangrijk is dat leden overdag ook langs moeten kunnen komen en adviseren het 

nieuwe bestuur dan ook om hierover na te denken. Zo zou bijvoorbeeld een spreekuur 

op een andere locatie misschien een optie zijn. 

 

De site en social media 

Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur gemerkt dat het vernieuwen van de website 

succesvol is gebleken. Daarnaast heeft de Kleio-Facebook veel nieuwe likes gekregen. 

Het streven naar het centraliseren van Facebookgebruik tot de like-pagina kon onder 

andere hierdoor gerealiseerd worden. Zoals ook al in het eerste halfjaarverslag te lezen 

was, hebben alle activiteiten nu een eigen Facebook-evenement. Hierdoor is de agenda 

van Kleio overzichtelijker geworden. Ook de maandagenda als omslagfoto van de 

Facebookpagina draagt hieraan bij.  

Tot slot was er nog de vernieuwing van de nieuwsbrief. Omdat mensen zich nu kunnen 

aan –en afmelden weten we dat de  nieuwsbrief nu door de ontvangers met plezier 

gelezen wordt. Daarnaast werd het duidelijk op welke rubrieken het meeste geklikt 

werd en waar de interesse van de Kleioten dus ligt. Aangezien er voornamelijk veel 

vraag was naar stages en vacatures, is dit onderdeel op de site heel goed bijgehouden 

zodat nog meer mensen hier gebruik van kunnen maken.   
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Kunstgeschiedenis 

De banden met de Kunstgeschiedenisvereniging Kanvas zijn het afgelopen jaar 

vooruitgegaan. Het bestuur heeft aan het begin van het jaar een vergadering gehad met 

het Kanvas-bestuur waaruit bleek dat er zeker meer samenwerking mogelijk was. Dit 

had de Gallerytour als gevolg, die de Kunstcommissie samen met de Museumcommissie 

van Kanvas organiseerde. Deze tour langs verschillende galerieën was zeer geslaagd, net 

als de borrel die daarop volgde in café de Richel. Hoewel de geschiedenisleden bij Kleio 

altijd in de meerderheid zijn, zijn er zeker bij de kunstreizen en kunstgerelateerde 

activiteiten enkele nieuwe kunsthistorici opgemerkt bij Kleio. Beide verenigingen 

hebben elkaar leren kennen en er zal in de toekomst zeker ruimte zijn voor meer 

samenwerking. 

 

SGN 

Studenten Geschiedenis Nederland, het overkoepelende nationale orgaan voor 

studenten Geschiedenis, blijft een belangrijk onderdeel van Kleio. Niet alleen houden wij 

via dit medium contact met de zusterverenigingen, maar ook worden er leuke 

activiteiten georganiseerd. Jammer genoeg was het dit jaar niet mogelijk om naar de 

SGN-dag te gaan, maar volgend jaar zal dat wel zo zijn. De dag zal volgend jaar 

plaatsvinden in Rotterdam op 6 april. Tevens was er voor het eerst een SGN-sportdag. 

Dit vond plaats op het dak van de Ikea met alle andere geschiedenisverenigingen. Helaas 

werd deze niet goed bezocht door de leden van Kleio. Dit was jammer, want de sportdag 

was een groot succes. Wij hopen dat er volgend jaar meer Kleioten zijn die de stad uit 

durven om met andere historici te babbelen en te sporten.  

 

Raad van Advies 

Aan het begin van het jaar werd de Raad van Advies gekozen. Wij zijn een keer samen 

gekomen, waarbij het bestuur al haar vragen en twijfels kon delen. Daarnaast hebben we 

besloten dat de RvA altijd het beleidsplan en de twee halfjaarverslagen zal doorlezen 

met een kritisch oog. Elk bestuur kan voor zichzelf beslissen hoeveel zij met de RvA 

willen delen en hoe vaak zij hen om advies zullen vragen. De vrijheid rondom deze raad 

werd afgelopen jaar als fijn ervaren en wij danken de Raad van Advies voor hun hulp 

afgelopen jaar.  
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Financiën  

Het 87ste bestuur kan tevreden kijken naar de financiën van het afgelopen jaar.  

Ondanks de vele activiteiten is het niet gelukt om het geld op te maken. Hierdoor is er 

ook dit jaar meer gespaard dan de bedoeling was. Dat is geen probleem aangezien we 

dan een grotere reserve opbouwen voor de komende jaren en zo een eventueel 

financiële tegenvaller op kunnen vangen.  

Op het gebied van vaste lasten is Kleio evenmin voor grote verassingen komen te 

staan. De ledenadministratiekosten van Genkgo zijn wel hoger uitgevallen dan in 

begroot was. Dit was het gevolg van een verkeerde berekening waarbij de 

aanschafkosten niet waren meegenomen. De extra kosten die hiervoor zijn gemaakt 

konden echter worden opgevangen door het bestuursbudget. Voor aankomend jaar 

zullen de kosten voor de ledenadministratie lager zijn doordat er niet meer betaald 

hoeft te worden voor de eenmalige aanschaf.  

 De Liftwedstrijd heeft op financieel gebied minder goed uitgepakt doordat er 

aanzienlijk minder deelnemers waren dan verwacht. Hierdoor heeft het bestuur een 

groter deel van haar budget moeten gebruiken dan was in begroot. Toch is hierdoor 

geen probleem ontstaan aangezien de kosten konden worden opgevangen.  

 De boekverkoop heeft dit jaar weer gezorgd voor goede inkomsten, dit door het 

goede werk van de commissaris intern. Volgend jaar vindt er echter een verandering 

plaats in de manier van samenwerken tussen Athenaeum en Kleio. Op aandringen van 

Athenaeum is een nieuw contract opgesteld dat een aantal gevolgen heeft voor de 

aankomende besturen. In het nieuwe systeem krijgt Kleio van ieder boek dat studenten 

kopen bij Athenaeum (studie en boeken voor eigen gebruik) een bedrag van 5% van de 

verkoopprijs. Dit percentage is lager dan in de voorgaande jaren maar geldt in 

tegenstelling tot het huidige systeem voor alle boeken en niet slechts voor de 

Engelstalige studieboeken. Wij hebben vertrouwen in dit nieuwe contract. Toch is het 

lastig om op basis van dit contract een gedegen schatting te maken van de inkomsten 

vanuit Athenaeum. Wij hebben dan ook onze opvolgers geadviseerd om uit te gaan van 

een minder hoog bedrag zodat zij niet voor verassingen komen te staan.  

De penningmeester en de commissaris extern hebben dit jaar werk gemaakt van 

acquisitie. We willen namelijk meer inkomsten genereren zodat er in de toekomst 

eventueel grotere of goedkopere activiteiten kunnen worden aangeboden. We hebben 
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een groot aantal tweedehands boeken kunnen krijgen en die zetten we op www.bol.com 

zodat Kleio hier in de komende jaren extra geld mee kan verdienen. Het is aan onze 

opvolgers en de volgende besturen om dit project verder uit te bouwen, nu is het slechts 

op poten gezet. Daarnaast heeft het 87ste bestuur een deel van haar budget geïnvesteerd 

in tassen en truien met het Kleio-logo. Met de verkoop van deze attributen kunnen 

volgende besturen rekenen op iets meer inkomsten.   
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De commissies 

Ook dit jaar had Kleio weer een druk programma. De commissies hebben hard gewerkt 

om fantastische activiteiten te organiseren. Veel commissies hebben kritisch gekeken 

naar hun programma en hier en daar nieuwe activiteiten op de agenda gezet. Soms leek 

het aantal activiteiten en reisjes echter toch iets te veel, aangezien er voor sommige 

activiteiten niet genoeg aanmeldingen waren.  

De commissaris intern heeft verschillende individuele vergaderingen gehouden 

met de voorzitters. Naast deze individuele gesprekken vonden er ook weer twee 

voorzittersvergaderingen plaats. Deze bleken erg nuttig. Op deze vergadering werd 

besproken wat de commissies van het bestuur verwachten en andersom, maar ook 

dingen waar commissies tegenaan liepen. Problemen werden besproken en tips 

uitgewisseld. Daarnaast is de intern bij bijna alle commissies langs geweest tijdens een 

vergadering.   

Ook hebben er dit jaar weer penningmeestervergaderingen plaatsgevonden. De 

penningmeester is het jaar begonnen met een algemene penningmeestervergadering, 

waarbij hij de penningmeesters van de commissies kon inlichten over de gang van zaken 

en verwachtingen. Dit bleek vooral voor nieuwe penningmeesters erg fijn te zijn. Verder 

heeft de penningmeester veel individueel contact gehad met de penningmeesters van de 

commissies.  

Voor volgend jaar wil het bestuur wel meegeven dat er kritischer mag worden 

gekeken naar het voorzitterschap. Het was nu af en toe zo dat een commissievoorzitter 

eigenlijk niet genoeg tijd had om een voorzitter te zijn en dat kan natuurlijk enkele 

problemen met zich mee brengen. Daarom vinden wij het voor de toekomst niet raar om 

nieuwe commissieleden al een functie te geven. Zij zijn namelijk altijd enthousiast en 

hebben vaak de meeste tijd.  
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Feestcommissie 

De Feestcommissie heeft het afgelopen halfjaar voornamelijk het gebruikelijke 

programma gevolgd. Dit houdt in dat succesvolle activiteiten als het Eindfeest, de 

Barbecue en het vorig studiejaar geïntroduceerde Kleio-feest zijn georganiseerd en 

opnieuw zijn geslaagd. Er hebben zich twee veranderingen voorgedaan: het 

Nieuwjaarsfeest in samenwerking met SES en de Bandjesavond is vervangen door de 

Feco-Show. Het idee van een nieuwjaarsfeest bleek succesvol en de Feco-Show heeft van 

de Bandjesavond een avond met meer dynamiek gemaakt. De Feco-Show zorgt voor 

meer participatie bij de Kleioten en geeft Kleioten daardoor meer een podium dan de 

bandjesavond deed. De commissie liep helaas nog tegen problemen aan van het Kleio-

feest van vorig jaar. L.A.N.X. kwam opeens langs met een in hun ogen onbetaalde 

rekening. Gelukkig zijn die problemen nu uit de lucht en kan de Feco terugkijken op een 

geslaagd halfjaar. 

Filmcommissie 

De Filmcommissie begon het tweede semester met de Berlijnreis. Er gingen bijna 50 

mensen mee, veel meer dan normaal. De reis was dan ook geslaagd. Op de terugreis ging 

echter wel de bus van Bob kapot, waardoor we bijna 12 uur later aankwamen dan 

verwacht. Gelukkig was er veel begrip vanuit de leden en bleef de sfeer er goed inzitten. 

Aan het einde van het jaar heeft de commissie een Filmquiz georganiseerd in Studio K. 

Hier kwamen veel Kleioten op af, maar ook minder actieve of zelfs niet leden bleken hier 

interesse voor te hebben. Helaas heeft de Filmcommissie hun voornemens in het eerste 

semester om meer activiteiten te organiseren niet kunnen waarmaken. Dit is erg jammer 

en het bestuur vindt daarom ook dat er kritischer gekeken mag worden naar het 

functioneren van commissies. Het is voor zowel de leden als voor de commissie zelf 

namelijk erg jammer als zij er niet in slaagt haar doelen te behalen.  

Introductiecommissie  

De Introductiecommissie heeft na de halfjaarlijkse ALV vier nieuwe enthousiaste 

commissieleden aangenomen. Samen hebben zij hard gewerkt om voornamelijk de 

promotie van Kleio naar de eerstejaars te verbeteren. Dit hebben zij gedaan op Bachelor 

-en Matchingdagen. Door onder andere een verbeterde samenwerking met Arjan Nobel, 

speelt Kleio een steeds grotere en belangrijkere rol op deze dagen. Verder was de 
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commissie natuurlijk weer aanwezig bij de Intreeweek. Zo hebben zij gekookt en 

gegeten in het IISG, de studenten begeleid tijdens de UvA-dag, allerlei praatjes gehouden 

en als klap op de vuurpijl hebben zij weer een leuke borrel georganiseerd in de Ebeling. 

Helaas was het iets minder druk dan vorig jaar, maar dat mocht de pret niet drukken.  

Het Introductieweekend zal hopelijk weer een groot succes worden, ditmaal vindt deze 

plaats in Brabant. Het weekend zit al vol. 

KIFcommissie 

De KIFcommissie kon na haar oprichting na de halfjaarlijkse ALV op veel steun rekenen. 

Er zijn acht nieuwe commissieleden aangenomen. Elk commissielid is verantwoordelijk 

voor een rubriek en werkt daarvoor samen met andere commissieleden. Verder heeft de 

commissie natuurlijk de gebruikelijke functies als een voorzitter en secretaris. Ook is er 

een eindredacteur en een spellingchecker. Wel is het voor de commissie nog zoeken 

naar de juiste manier van werken. Daarnaast is het vaak moeilijk om een geschikt 

moment te vinden om te vergaderen. Dit komt met name door de grootte van de 

commissie. Een speciaal evenement van de KIF was de presentatie van de tweede KIF. 

Deze feestelijke presentatie vond plaats in Studio K. Het blad werd wederom erg goed 

ontvangen en we kijken uit naar de volgende edities.  

Kunstcommissie 

De Kunstcommissie heeft een goed jaar achter de rug. Na de Korte Kunstreis naar Lille, 

volgde het zonnige Barcelona met docent Leo Delfgaauw. We hebben ons 

ondergedompeld in de wereld van Gaudi en het modernisme met een ontzettend 

enthousiaste en betrokken groep. Daarnaast heeft de commissie gestreefd naar meer 

diversiteit binnen de maandelijkse activiteiten: zo probeerden zij naast de museale 

activiteiten (FOAM, Frans Hals, Boijmans van Beuningen) wat verder te kijken 

(Gallerytour met Kanvas, Krea met de Kucie en concert van Koninklijk Concertgebouw 

Orkest). Een samenwerking met Kanvas was lang geleden en hopelijk wordt deze trend 

doorgezet. Al met al heeft het voor een mooi en afwisselend programma gezorgd.  

Onderwijscommissie 

Het tweede halfjaar heeft de Onderwijscommissie weer enkele traditionele en 

succesvolle activiteiten georganiseerd, namelijk de Boekenborrel in het IISG en de 
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Triviantcompetitie.  Daarnaast streefde de commissie naar vernieuwing waardoor dit 

tweede halfjaar een dagje naar het Muiderslot en Pampus op de planning stond en een 

dagje-nachtje naar Rotterdam. De eerste activiteit was moeilijk vol te krijgen, 

waarschijnlijk vanwege de hoge prijs. Er is daarom besloten om het aankomende jaar 

kritischer naar eigen evenementen te kijken, want het is zonde als een leuke activiteit 

niet goed bezocht wordt. Het dagje-nachtje was echter weer een succes en de 

Onderwijscommissie in van plan om ook in het nieuwe jaar een dagje-nachtje te 

organiseren.  

Reiscommissie 

De Reiscommissie heeft dit jaar een prachtreis gemaakt naar Warschau, Krakau en 

Praag. Door het incident tijdens de Berlijnreis moest Bob de Grote Reis afzeggen. 

Hierdoor moest de Reiscommissie op korte termijn een nieuwe buschauffeur vinden wat 

gelukkig redelijk soepel ging. Voorafgaand aan de reis heeft de commissie een speciale 

Bingoavond georganiseerd waarbij leden ‘special treatments’ konden winnen en tips 

kregen over de bestemming. De reis zelf was zowel educatief als sociaal van aard. Door 

een mooi vol programma hebben de deelnemers onwijs veel van de steden kunnen zien. 

In de avonden kende de reis ook een hoop gezelligheid, waardoor de deelnemers elkaar 

beter hebben leren kennen. Zoals altijd was de grote reis weer een van Kleio’s 

hoogtepunten en er wordt nu al uitgekeken naar volgend jaar. 

Toekomstcommissie 

De Alumnicommissie is natuurlijk overgegaan in de Toekomstcommissie. Zij had als 

speerpunt om zich dit jaar voornamelijk bezig te houden met toekomstgerichte 

activiteiten. Na de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering stond Battlefieldtour 

revisited op de agenda als de eerstvolgende activiteit. Dit zou een speciale activiteit zijn 

voor alumni van Kleio.  Helaas bleek er te weinig animo onder alumni te zijn. Dit was een 

bevestiging voor de commissie dat hun vernieuwde focus op toekomst in plaats van op 

alumni gegrond was.  

Verder heeft de Toekomstcommissie dit jaar voor het eerste de Carrièredag 

georganiseerd. Hierbij ging zij langs bij de redactie van Andere Tijden. Deze activiteit 

was drukbezocht, ook door minder actieve leden. De Beroependag dit jaar werd in 

samenwerking met de UvA georganiseerd. Hierbij kregen de studenten een college op 
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het Roeterseiland. Vervolgens konden zij op basis van hun voorkeur bij verschillende 

historici in verschillende sectoren aanschuiven voor een werkgroep. Aan het einde van 

de dag vond er een debat over toekomst plaats in Crea met onder andere Hans 

Goedkoop. Deze activiteit werd wederom goed ontvangen en de UvA heeft meteen 

gevraagd om een nieuwe samenwerking.  

Daarnaast vond er nog een Stageweek plaats, waarbij studenten een dag mee 

konden lopen bij bijvoorbeeld de Van Eeghen Group, het Amsterdam Museum of het 

Parool. De Toekomstcommissie wil deze activiteit graag uitbreiden. Als laatste activiteit 

ging de commissie langs bij een lezing in de Balie over geschiedenis schrijven en 

Nederlands koloniale verleden. Helaas liepen de aanmeldingen hiervoor niet storm, 

ondanks dat het gratis was. Ook de lezing bleek voor aankomende historici niet zo 

interessant als verwacht.  
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Bestuursactiviteiten 
Net als in het eerste semester heeft het bestuur het tweede halfjaar weer enkele 

activiteiten georganiseerd. Op de eerste halfjaarlijkse ALV kondigden we aan dat er een 

Ledenbijeenkomst zou plaatsvinden waar de leden en het bestuur in een iets 

informelere setting met elkaar in gespreken zouden gaan over de gang van zaken. 

Transparantie was voor het bestuur immers een belangrijk punt en dit was voor ons een 

goede manier om de leden te informeren over waar wij over nadachten en wat we 

moeilijk vonden. Dit werd door zowel de leden als door ons als een fijne en interessante 

activiteit beschouwd.  

Zoals elk jaar organiseerde het bestuur ook weer de Liftwedstrijd. De 

bestemming dit jaar was Frankfurt am Main. Ondanks dat de Liftwedstrijd niet vol kwam 

was het wel een geslaagd weekend en verliep het liften zeer voorspoedig. In het tweede 

semester werd ook weer Kleio aan Tafel georganiseerd. Misschien lag het aan de timing, 

maar net als vorig jaar bleek er in dit tweede halfjaar niet enorm veel animo voor deze 

activiteit. Wij denken daarom dat Keio aan Tafel in de toekomst slechts een keer en aan 

het begin van het jaar moet plaatsvinden.  

Aan het eind van het collegejaar vond tot slot het Actieve Ledenuitje plaats. De 

commissieleden kwamen een weekend naar Vught waar we hebben gezwommen, 

gegeten, gedronken en gelachen. Het was een heerlijk weekend en hopelijk een goede 

manier om alle leden te danken voor hun inzet en enthousiasme. In de lijn van deze 

gedachten besloot het bestuur daarnaast een Bedankborrel te organiseren voor alle 

medewerkers, docenten en andere mensen die Kleio in de afgelopen jaren veel hebben 

geholpen. Op deze manier wilden wij laten zien dat we hun hulp zeer waarderen en dat 

we hopen dat ze zich willen blijven inzetten voor onze studievereniging.  
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Tot slot 

Met trots kijken wij terug op het afgelopen jaar. Het is maar weer gebleken wat voor 

leuke en bijzondere vereniging Kleio is en het was voor ons een eer om een jaar aan het 

roer van de vereniging te mogen staan. Met ontzettend veel enthousiasme en veel ideeën 

begonnen wij aan ons bestuursjaar. Vooral het speerpunt toekomstgerichtheid was voor 

ons belangrijk en wij zijn blij met de fundamenten die hiervoor zijn gelegd. Wij hopen 

uiteraard dat 88ste bestuur deze lijn voort zal zetten.  

Er zijn weer mooie, leuke en verassende activiteiten en reizen georganiseerd, er 

is een nieuwe commissie opgericht en Kleio is weer aangesterkt met fantastische nieuwe 

leden. In ons verslag van het eerste semester spraken we de zorg uit over de kleiner 

wordende groep actieve leden. Tijdens het tweede halfjaar is deze zorg gelukkig 

verdwenen en kunnen we niet wachten om te zien wat voor prachtige toekomst voor 

Kleio in het verschiet ligt.  

Wij willen alle leden ontzettend bedanken voor hun aanwezigheid, inzet en 

gezelligheid van het afgelopen jaar. Zonder jullie was dit jaar niet mogelijk geweest, we 

hebben ontzettend genoten. 

 

Het zevenentachtigste bestuur van Kleio, 

 

Rachelle Meijers 

Voorzitter 

 

Dieuwertje van Drooge 

Secretaris 

 

Hugo Kagie 

Penningmeester 

 

Paulien Koopman 

Commissaris intern 

 

Melle Koletzki 

Commissaris extern  
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