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Inleiding
Hierbij brengt het 88ste bestuur van studievereniging Kleio verslag uit over de gang van zaken
binnen de vereniging in het tweede halfjaar van het studiejaar 2017/2018.
Met plezier kijken wij terug op het afgelopen halfjaar. De commissies hebben hard
gewerkt en gezorgd voor afwisselende en drukbezochte activiteiten. Als bestuur hebben ook wij
enkele activiteiten toegevoegd aan Kleio’s agenda, zoals een lezing en een Familiedag. Daarbij
hebben we prachtige reizen gemaakt naar onder andere Berlijn, Luik en Athene. Tot slot hebben
we dit jaar voor het eerst gewerkt met een Sollicitatiecommissie die de nieuwe bestuursleden
aanstelde en hebben we een derde Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd.
In dit verslag van het tweede semester evalueren we het collegejaar vanaf de
halfjaarlijkse ALV in februari. Hoe is het afgelopen jaar met Kleio gegaan? Wat is er
georganiseerd en wat is er veranderd? Voor de zomer is het 89ste bestuur ingestemd als
kandidaatsbestuur (KB). Tijdens de overdrachts-ALV zullen we vervolgens het stokje officieel
aan hen overdragen. Met een geslaagde Intreeweek achter de rug en een hopelijk succesvol
Introductieweekend in het verschiet, stromen de aanmeldingen van de nieuwe
eerstejaarsstudenten binnen. We weten zeker dat het 89ste bestuur zal zorgen voor een warm
welkom en we hebben alle vertrouwen in hen!
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Vereniging
Toekomstgerichtheid
Het afgelopen halfjaar hebben we gewerkt aan ons speerpunt toekomstgerichtheid, omdat we
het belangrijk vinden dat Kleio haar leden een beeld kan geven over de toekomstperspectieven
voor Geschiedenis- en Kunstgeschiedenisstudenten. Onze actieve Toekomstcommissie heeft
onder andere een succesvolle Stageweek georganiseerd en een bezoek gebracht aan
Buitenlandse Zaken in Den Haag, waar veel studenten op afkwamen. Als bestuur hebben wij een
Buitenlandborrel georganiseerd, waarbij ouderejaars die een tijd in het buitenland hebben
gestudeerd, hun ervaringen kwamen delen op een speciale borrel. Ook hebben we dit jaar de
stage- en vacaturepagina op de Kleiowebsite actief bijgehouden en stages regelmatiger gedeeld
in de nieuwsbrief en in de speciale Kleiogroep op Facebook.
Studie
Om Kleio meer te verbinden met de opleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, hebben we
diverse activiteiten georganiseerd met betrekking op de studies. Zo stond Studeren met Kleio op
de agenda en zijn er enkele themaspreekuren gehouden. Daarbij is er een extra Kroegcollege
georganiseerd in Café P96 in samenwerking met het bestuur van Amsterdam Americanist
Society (AAS). Tevens stond er een lezing van de historicus Bart van der Boom op het
programma, waar hij ons onder andere vertelde over zijn veelbesproken boek Wij weten niets
van hun lot. Tot slot hebben we een Ouderenmiddag georganiseerd, waarbij studenten aan
ouderen in twee Amsterdamse verzorgingshuizen werden gekoppeld en met hen spraken over
het verleden.
Toegankelijkheid
Op verschillende manieren hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan onze toegankelijkheid als
bestuur. Om te beginnen is er een informele Ledenbijeenkomst gehouden op de Kleiokamer
waar werd gesproken over de borrels, de inhoud van de reizen en het imago van Kleio. Daarbij
hebben we voor het eerst een informatieavond over bestuur zijn bij Kleio georganiseerd, waarbij
alle bestuursfuncties werden besproken en de sollicitatieperiode werd toegelicht. Tot slot is
onze toegankelijkheid te zien in de vernieuwde aanpak omtrent de bestuurssollicitaties. In de
opgerichte Sollicitatiecommissie zit bijvoorbeeld een door loting verkozen algemeen Kleiolid en
er konden aanbevelingen worden gedaan aan het nieuwe bestuur tijdens de kandidaatsbestuurALV.
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Borrel
Het afgelopen halfjaar werden de borrels vaak goed bezocht. Om borrelcafé Havelaar
toegankelijk voor iedereen te maken, hebben we na de halfjaarlijkse ALV de tafels tot 23:00 uur
laten staan en hebben we de muziek zachter gezet. Zo was de borrel ook een gezellige plek om
rustig bij te praten. Na elven ging de muziek wat harder en kon er ook gedanst worden. Tot onze
grote spijt konden we vanaf mei niet meer borrelen in de Havelaar. Ons borrelcafé raakte
verwikkeld in een langdurige overname. De nieuwe eigenaren hadden bepaalde vergunningen
nodig en het contact met de gemeente verliep langzaam en gecompliceerd. Vanaf mei hebben we
telkens gezocht naar een andere borrellocatie. Zo was er een Westerparkborrel vanwege het
mooie weer, vond de Filmquiz van de Filmcommissie plaats in café De Ebeling en borrelden we
met onze collega’s van Europese Studies in café Sanders. Door de reeds geplande borrels op
locatie en enkele noodoplossingen hebben we bijna elke dinsdag de borrel door kunnen laten
gaan. Wij vinden het jammer niet meer te borrelen in de Havelaar en hadden de problematiek
van het café met de Amsterdamse gemeente niet kunnen voorzien. We hebben ons uiterste best
gedaan alle borrels op te vangen op een andere locatie maar zijn ons er ook van bewust dat dit
een rommelige indruk kan hebben achtergelaten bij de Kleioleden. Samen met het nieuwe
bestuur zoeken we daarom naar een andere oplossing.
Studeren met Kleio
In het tweede semester hebben we eind maart een editie van Studeren met Kleio georganiseerd.
Gedurende de hele week was er een lokaal in het Bushuis gereserveerd waar studenten in alle
rust konden studeren zonder te hoeven vechten voor een plekje op de studiezolder of in de
Universiteitsbibliotheek. Deze editie werd helaas niet goed bezocht. Tegen de laatste
tentamenweek aan hebben we mede daarom besloten geen Studeren met Kleio meer te
organiseren omdat er in het laatste blok tevens geen tentamens gepland stonden voor
bachelorvakken, enkel onderzoeksdeadlines. We raden het nieuwe bestuur dan ook aan om te
kijken naar de mogelijkheden om iets extra’s aan te bieden tijdens Studeren met Kleio, zoals een
studeerworkshop of bijles in een bepaald vak.
Spreekuur
Het afgelopen halfjaar hebben we weer vrijwel elke week, tweemaal per week een
inloopspreekuur georganiseerd voor de Kleioleden. Deze spreekuren vonden plaats op dinsdag
en donderdag en werden wisselend bezocht. Ook dit halfjaar hebben we enkele
themaspreekuren gehouden, over bijvoorbeeld de vakaanmelding voor het nieuwe jaar. De
spreekuren waren een goed moment voor leden om gebruik te maken van de Kleiokamer en om
contact te houden met het bestuur.
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Website en sociale media
Het afgelopen halfjaar hebben we niet veel veranderd wat betreft de sociale media van Kleio. De
Facebookpagina wordt nog steeds gebruikt als het meest actuele medium om informatie over
Kleio te ontvangen. In april 2018 ontvingen wij de vraag van een Kleiolid of het ook mogelijk is
om buiten Facebook om informatie te blijven ontvangen over Kleio. Onze respons was dat de
website en vooral de maandelijkse nieuwsbrief dezelfde informatie verschaffen en dat we dus
vrijwel alle leden ook bereiken zonder sociale media.
Huishoudelijk Reglement (HR)
Tijdens de halfjaarlijkse ALV en de nieuw ingevoerde KB-ALV hebben wij het Huishoudelijk
Reglement herzien. In februari hebben wij het reglement omtrent het aan- en afmelden voor
activiteiten verscherpt, maar is de inhoud gelijk gehouden. Ook hebben wij toen een nieuw
reglement omtrent het kiezen van de nieuwe besturen van Kleio ingevoerd. Tot slot hebben wij
in februari regels opgesteld die de privacy van leden wat betreft hun persoonsgegevens en
persoonlijk beeldmateriaal waarborgt. Dit kwam voort uit de vernieuwde Europese
privacywetgeving.
In juni hebben wij de regelingen betreffend de lengte van het lidmaatschap van Kleio
herschreven. We hebben toen de regeling ingevoerd dat leden na drie jaar automatisch
uitgeschreven worden bij de vereniging. Dit reglement werd al enkele jaren gehanteerd, maar
was eerder nog niet opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
Samenwerking KANVAS en AAS
In de tweede helft van het jaar hebben we opnieuw een activiteit georganiseerd met AAS. In april
luisterden we aandachtig naar een Kroegcollege in café P96 van dhr. dr. George Blaustein over
de Nederlands-Amerikaanse migrant Rip van Winkle. Aansluitend aan dit college gaf het bestuur
van AAS een korte presentatie over het studietraject van Amerikanistiek. De avond was een
geslaagd informatief moment voor iedere student met vragen over Amerikanistiek of AAS.
Zoals aangekondigd op de halfjaarlijkse ALV hebben we een vergadering gehouden met
het bestuur van KANVAS. De relatie tussen beide besturen is nog steeds goed en we zijn het over
de meeste zaken met elkaar eens. Toch hebben we de zorgen die genoemd werden door de leden
op de halfjaarlijkse ALV aangekaart en het gehad over de mogelijk overbodige rol van Kleio voor
Kunstgeschiedenisstudenten. Het bestuur van KANVAS benadrukte echter dat we elkaar beter
kunnen versterken in de toekomst en op een andere manier zouden kunnen samenwerken. Het
is aan het volgende bestuur hier een verdere beslissing over te nemen.
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Raad van Advies
Onze Raad van Advies (RvA) voorziet ons van advies en bestaat uit drie leden: Rachelle Meijers,
Melle Koletzki en Stijn Voet. Het afgelopen jaar hebben we tweemaal met de RvA vergaderd en
dit is goed bevallen. In de laatste vergadering werd er bijvoorbeeld gesproken over de
sollicitatieperiode, de KB-ALV en de introductieperiode.
Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)
In april vond de jaarlijkse SGN-dag plaats in Rotterdam. De SGN-dag begon in het Maritiem
Museum met informatieve lezingen over het thema van dit jaar; welvaart. Vervolgens stond er
een informele speurtocht langs de bezienswaardigheden van Rotterdam op het programma en
kwamen we uit bij de locatie waar we gezamenlijk dineerden en meededen aan een quiz. De dag
werd afgesloten met een borrel. Het bestuur van SGN was tevreden over het verloop van het
evenement. Vanuit heel Nederland kwamen Geschiedenisstudenten bijeen en ook Kleio was dit
jaar goed vertegenwoordigd.
Aan het eind van het collegejaar werd er tevens een SGN-sportdag georganiseerd. In
Doorn namen Geschiedenisstudenten het tegen elkaar op met activiteiten als boogschieten en
bosgolven. Deze activiteit werd helaas minder goed bezocht dan gehoopt. Dit is vermoedelijk te
wijten aan de ietwat hoge prijs voor de activiteit (15 euro) en de timing, aangezien de sportdag
aan het eind van het collegejaar viel.
Sollicitatiecommissie
Tijdens de halfjaarlijkse ALV hebben we de Sollicitatiecommissie geïntroduceerd en deze is op
dezelfde ALV ingestemd. De Sollicitatiecommissie is ingesteld om objectiviteit te waarborgen
tijdens de sollicitatieprocedure. Dit jaar bestond de Sollicitatiecommissie uit vijf leden: twee
leden van het zittende bestuur (Rosa Sikkes en Lucie van Hulst), een lid uit een oud Kleiobestuur
(Lisa Koks), een lid uit een extern bestuur (Bram Groenteman, penningmeester van de
Studievereniging Europese Studies (SES)) en een algemeen lid van Kleio, gekozen door loting
(Jesse Breet).
De Sollicitatiecommissie heeft voorafgaand aan de sollicitatieperiode een vergadering
gehad waarin zij afspraken hebben gemaakt over de sollicitatieperiode en hebben gezamenlijk
de sollicitaties voorbereid. Vervolgens heeft de Sollicitatiecommissie in zijn geheel de
sollicitaties afgenomen en is zij tot een unanieme beslissing gekomen over de samenstelling van
het 89ste bestuur van Kleio.
In het algemeen zijn we erg tevreden over het functioneren van de Sollicitatiecommissie. Naar
onze mening heeft de Sollicitatiecommissie de objectiviteit van de sollicitatieprocedure
gewaarborgd al dan niet verhoogd, doordat er externe leden in zaten die geen van de
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sollicitanten van tevoren al kenden. Uiteraard was de nieuwe werkwijze met een
Sollicitatiecommissie wel wennen, waardoor er bij een enkel punt ruimte voor verbetering is. Zo
is het belangrijk om volgend jaar betere afspraken te maken binnen het Kleiobestuur tussen de
bestuursleden die in de Sollicitatiecommissie zitten en de leden die daar niet aan deelnamen. Dit
jaar was de adviserende rol van de bestuursleden buiten de Sollicitatiecommissie niet duidelijk
genoeg vastgesteld en waren ze niet voldoende ingelicht over de keuze en toelichting van de
Sollicitatiecommissie. Desondanks staan we achter de keuze van het instellen van de
Sollicitatiecommissie en raden we het volgende bestuur zeker aan om ook met deze commissie
te werken.
Extra Algemene Ledenvergadering
Dit jaar hebben we een extra Algemene Ledenvergadering georganiseerd aan het eind van de
maand juni. Deze zogeheten kandidaatsbestuur-ALV stond met name in het teken van het
aankomende bestuur. Na een verklaring over de problemen met borrelcafé Havelaar en een
aanpassing in het HR kwamen de leden van de Sollicitatiecommissie naar voren. Zij lichtten hun
keuze voor het 89ste bestuur toe en er was ruimte voor vragen. Vervolgens werden de
kandidaten officieel ingestemd als kandidaatsbestuur. Daarna was er een mogelijkheid om
aanbevelingen te doen aan het aankomende bestuur, zodat zij rekening konden houden met de
wensen van de leden bij het schrijven van hun beleidsplan. Deze aanbevelingen konden van
tevoren worden ingestuurd. Als bestuur hebben wij zelf de onderwerpen ‘reizen’ en
‘kunstgeschiedenis’ aangedragen, waarover kort werd gediscussieerd. Deze onderwerpen waren
namelijk tijdens de halfjaarlijkse ALV de grootste punten van discussie.
Naar onze mening is de toevoeging van de extra ALV erg waardevol geweest. In de eerste
plaats beschouwden wij het als positief dat er meer tijd en ruimte was om de nieuw gekozen
bestuursleden toe te lichten. Daarnaast kon met de toegevoegde ALV de inwerkperiode van de
nieuwe kandidaatsbestuursleden direct beginnen en liep het KB niet meer de kans om tijdens de
overdrachts-ALV in september niet te worden ingestemd. Tot slot ervoeren wij het als positief
dat leden de mogelijkheid hadden om aanbevelingen te doen aan het nieuwe bestuur.
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Financiën
Het afgelopen jaar is voor Kleio financieel gezien naar alle tevredenheid verlopen. Noch het
bestuur noch de commissies zijn voor financiële verrassingen komen te staan. De reële
inkomsten uit de contributie vielen ietwat tegen ten opzichte van de begrote inkomsten. Dit gat
is deels opgevuld door inkomsten uit de samenwerking met boekhandel Athenaeum, waarvan
het reële bedrag hoger bleek te zijn dan het begrote bedrag. Het overige deel is opgevangen door
de reserve, die speciaal hiervoor is aangelegd aan het begin van het jaar.
Ook bij de vaste lasten zijn er het afgelopen jaar vrijwel geen bijzonderheden
opgetreden. Net als vorig jaar hebben we dit jaar geen factuur van ASVA Studentenunie (ASVA)
ontvangen. Hierdoor kunnen de kosten voor het lidmaatschap van ASVA, wat normaalgesproken
17.50 euro is, niet betaald worden. Daarbij is er dit jaar wederom duizend euro gespaard voor
Kleio’s lustrumjaar tijdens het collegejaar 2019-2020.
De meeste commissies hebben hun budget volledig uitgegeven en voor het eerst is ook
de reservedeel geheel besteed. De reserve is grotendeels opgegaan aan bestuursactiviteiten,
zoals de Familiedag en de Broertjes- en zusjesborrel. Alleen de Filmcommissie en de
Toekomstcommissie hebben nog een deel van hun budget over. Aan de nieuwe penningmeester
is daarom geadviseerd hier met de begroting van het aankomende jaar rekening mee te houden.
Daarbij zal de volgende penningmeester er waakzaam op moeten zijn dat de commissies aan het
eind van het collegejaar geen geld overhouden.
De reissubsidie van het Amsterdams Universiteitsfonds, die de Reiscommissie en de
Kunstcommissie elk jaar aanvragen, was dit jaar hoger dan was begroot. Dit heeft er mede toe
geleid dat het deelnemersgeld dit jaar hoger was dan eigenlijk nodig was. Dit probleem is
opgelost door middel van restituties, waardoor zowel de Kunstcommissie als de Reiscommissie
geen geld overhielden aan het eind van het jaar.
Door middel van individuele gesprekken heeft de penningmeester van het bestuur
contact gehad met de penningmeesters van de commissies. Samen hebben zij zich ingezet om al
het deelnemersgeld van Kleio’s activiteiten te innen. Bij sommige leden duurden dit helaas
onnodig lang. Dit kostten de penningmeesters veel tijd. Daarom wordt ook aan de nieuwe
penningmeester van het bestuur geadviseerd hier rekening mee te houden en per activiteit
nauwkeurig bij te houden wie de wanbetalers zijn en meteen daarachter aan te gaan, zodat Kleio
geen geld misloopt.
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Commissies
Zoals elk jaar waren de commissies het afgelopen halfjaar weer van groot belang voor het succes
van Kleio en haar activiteiten. Alle acht commissies hebben een hoop activiteiten georganiseerd
en een heel divers programma voor Kleio neergezet. Om die reden hebben wij aan het eind van
het jaar een Commissieweekend georganiseerd om al onze commissieleden te bedanken. Helaas
hebben sommige commissies activiteiten moeten inleveren in het afgelopen halfjaar. Dit was
omdat de planning te vol werd en dat ook effect had op het aantal aanmeldingen per activiteit.
In het tweede halfjaar is er wederom één voorzittersvergadering georganiseerd, waarbij
de voorzitters met elkaar konden brainstormen en overleggen, onder andere over de almanak.
Vanaf nu zal de Commissaris Intern aan het einde van elk jaar alle voorzitters vragen een stukje
tekst en foto’s in te leveren over hun commissie en activiteiten van dat afgelopen jaar. Deze
stukken zullen van Intern op Intern worden doorgegeven, waardoor het makkelijker wordt om
deze stukken te verzamelen voor de almanak van het lustrum.
Aan het eind van het jaar heeft de Intern met alle commissievoorzitters persoonlijke
gesprekjes gevoerd, ook om de overdracht naar de nieuwe commissievoorzitters goed voor te
bereiden. Hieronder volgt een kort verslag per commissie.
Feestcommissie
Vergeleken met het eerste halfjaar waren de activiteiten van de Feestcommissie nog steeds
goedbezocht, maar had de commissie een iets rustiger tweede halfjaar. In april organiseerde de
commissie een historisch verantwoord feest, namelijk een marxistische avond met het thema
‘Rood!’ in Club NL. Vervolgens kreeg de commissie helaas een tegenslag in mei, want door data-,
locatie- en geldproblemen kon de Fecoshow dit jaar niet gerealiseerd worden. Toch kwam de
Feestcommissie terug met een feest in samenwerking met SES, namelijk de Kleio x SES Farewell
Party in club AIR, met het thema ‘When I grow up’. De Feestcommissie sloot haar jaar
traditiegetrouw af met de altijd drukbezochte eindbarbecue, ditmaal in het Westerpark.
Filmcommissie
Omdat de programma’s voor de Nederlandse filmfestivals altijd laat bekend worden gemaakt,
kan de Filmcommissie haar activiteiten helaas vaak kort van te voren organiseren. Desondanks
heeft de Filmcommissie veel activiteiten georganiseerd in het afgelopen halfjaar. Begin februari
ging de commissie naar het International Film Festival Rotterdam naar de Koreaanse film The
Fortress. Nog geen twee weken daarna vertrok de commissie met vijftig studenten naar Berlijn
voor de jaarlijkse filmreis. Van donderdag tot zondag bezochten studenten onder leiding van de
Filmcommissie verschillende films van het filmfestival de Berlinale. Daarnaast organiseerde de
commissie een stadswandeling, museumbezoeken en hielden de commissieleden presentaties
10

om de stad Berlijn ook vanuit een historisch perspectief te bewonderen. In april ging de
Filmcommissie vervolgens tijdens Imagine Film Festival naar de film The Place in Eye. In mei
bezocht de commissie het Muziekgebouw aan ’t IJ om naar een prachtige uitvoering te gaan van
Das Cabinet des dr. Caligari met livemuziek. Om het jaar af te sluiten, organiseerde de commissie
in juni de drukbezochte Filmquiz in café De Ebeling, waarbij de filmkennis van Kleioleden en
andere geïnteresseerden werd getest.
Introductiecommissie
Hoewel de Introductiecommissie nog niet heel lang geleden uit haar ‘slaap is ontwaakt’, heeft de
commissie er al weer wat organisatie op zitten. In februari heeft de commissie vier nieuwe leden
aangenomen en sinds mei is de commissie druk bezig met het organiseren van het aanstaande
Introductieweekend, wat zal plaatsvinden van 14 tot 16 september. Helaas kon de commissie
niet aanwezig zijn bij de Bachelordag van de Universiteit van Amsterdam (UvA) omdat Kleio
toen zelf op Grote Kunstreis naar Athene was. Gelukkig konden een paar thuisgebleven
Kleioleden de afwezigheid van de Introductiecommissie opvangen en hebben zij Kleio
vertegenwoordigd op de Bachelordag. De laatste activiteit van de Introductiecommissie voor de
zomervakantie was de Matchingdag. De nieuwe studenten werden geënthousiasmeerd voor de
UvA, de opleiding Geschiedenis en Kleio zelf tijdens een wandeling rondom het Bushuis en de
aansluitende borrel bij café De Engelbewaarder.
Tijdens de Intreeweek na de zomer stond de Introductiecommissie ook paraat om de
nieuwe eerstejaars te verwelkomen. Op de Introductiedag van de UvA begeleidde de commissie
de nieuwe studenten en verwelkomde ze nieuwe mensen bij Kleio. Voor nu kijkt de commissie
uit naar het Introductieweekend en hoopt ze dat het zoals elk jaar een geslaagd weekend wordt!
KIFcommissie
De KIFcommissie heeft na de halfjaarlijkse ALV haar sollicitaties geopend en drie nieuwe
mensen aangenomen. Zo heeft ze met haar zes leden weer twee nieuwe edities van Kleio’s
Interne Foliage (KIF) gepubliceerd in het afgelopen halfjaar. Ook dit keer publiceerde de
commissie haar nieuwe edities op speciale KIFborrels, waarbij mensen hun KIF konden laten
signeren door de redactie. Tijdens de eerste borrel, waar de eerste editie uit 2018 werd
gelanceerd, was het niet erg druk, waardoor er een grote hoeveelheid KIFs overbleef. Toch is
deze editie uiteindelijk alsnog grotendeels opgegaan door extra uitdeel momenten te plannen.
Dit werd goedgemaakt door het succes van de laatste editie, waarvan de oplage er volledig
doorheen is gegaan op de ALV en de eindbarbecue in het Westerpark.
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Kunstcommissie
De Kunstcommissie heeft ook in de tweede helft van het jaar een enorm gevarieerd programma
aan activiteiten aangeboden. Voor sommige activiteiten gold dat de commissie hierdoor ook een
gevarieerd en groot aantal leden aantrok, maar bij andere activiteiten was daardoor de opkomst
juist lager dan verwacht. In januari bezocht de commissie een poëzieavond van Ellen Deckwitz
in De Nieuwe Liefde. In februari ging de Kunstcommissie met een groep studenten een dag naar
Den Bosch om musea te bezoeken en de stad te bekijken. Deze twee kleinschaligere, maar ook
minder goed bezochte activiteiten, werden opgevolgd door de denderende kunstreis naar
Athene, die overvol zat en waarvoor geloot moest worden. Samen met de Kunstcommissie en
archeoloog Vladimir Stissi vertrokken dertig studenten naar Griekenland om daar zowel Athene
als Delphi te bewonderen. In mei organiseerde de commissie een bezoek naar museum
Voorlinden, om zich na de Atheense oudheid weer meer in de moderne kunst te begeven. De
commissie eindigde haar jaar met de altijd succesvolle activiteit ‘Crea met de Kucie’. De editie
van dit jaar draaide om graffiti en samen met Kleiolid Jonas spoot de groep het Flevopark vol
met de historische leuze ‘zeigen wie es eigentlich gewesen’.
Onderwijscommissie
De Onderwijscommissie heeft, voortbouwend op het succesvolle eerste halfjaar, een goed
tweede halfjaar gedraaid. De commissie heeft ook het afgelopen halfjaar weer maandelijkse
activiteiten georganiseerd. In februari was dat het Kleio Dictee, gebaseerd op het Groot Dictee
der Nederlandse Taal, maar dan de Kleio- en studentenversie. Voor de borrel verzamelde een
grote groep zich in het P.C. Hoofthuis om deze uitdaging aan te gaan. Het dictee was pittig doch
zeer origineel en de deelnemers waren erg enthousiast. In maart organiseerde de commissie
zoals elk jaar de drukbezochte Triviantcompetitie. Ook bij deze activiteit werd duidelijk dat het
goed werkt activiteiten te plannen rondom de borrel. Enerzijds komen er meer leden naar de
dinsdagborrel als er een commissieactiviteit plaatsvindt. Anderzijds komen er meer leden naar
een commissieactiviteit, omdat zij sowieso al naar de borrel gingen. Dit succes was met name
duidelijk bij activiteiten van de Onderwijscommissie. In april vond de jaarlijkse boekenborrel bij
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) plaats. Ook hier kwamen veel
mensen op af. De volgende maandelijkse activiteit in mei was de nieuw opgezette Boottocht met
de Onco. Samen met docent Clé Lesger en een groep studenten voer de commissie door de
Amsterdamse grachten en door dhr. Lesger leerde iedereen van alles over de stad Amsterdam.
De commissie eindigde haar jaar met Dagje-Nachtje, wat dit jaar naar Groningen ging. In twee
dagen werden de Kleioleden rondgeleid door de commissieleden, bezochten ze musea en doken
ze het Groningse uitgaansleven in.
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Reiscommissie
De Reiscommissie organiseerde van 26 april tot 5 mei de jaarlijkse Grote Reis. Dit jaar ging de
reis naar Bologna, Zagreb en Wenen. Voorafgaand aan deze reis organiseerde de commissie twee
vooravonden. De eerste (formele) vooravond vond plaats op Roeterseiland. Op deze avond
kregen alle deelnemende studenten een verschillende colleges van drie docenten, die
gespecialiseerd waren in de Grote Reisbestemmingen. Tijdens de tweede (informele) vooravond
organiseerde de Reiscommissie een ‘vroege Koningsdag’ in het Sarphatipark. Omdat de groep
wegens de Grote Reis Koningsdag zou missen, vierden we deze feestdag al eerder met elkaar
met pizza en Hollandse spelletjes.
Vanwege het grote aantal aanmeldingen en de nieuwe busmaatschappij besloot de
commissie een paar mensen extra mee te nemen op reis. Tijdens de Grote Reis werd een groep
van 52 studenten door de steden geleid, genoten zij van presentaties, prachtige stadshistorie en
musea. De reis werd erg enthousiast ontvangen door de deelnemende leden. Vooral het verschil
in de geschiedenis van de steden maakte de reis erg interessant en geslaagd.
Toekomstcommissie
De Toekomstcommissie had een succesvol en goedbezocht tweede halfjaar. In februari vond de
Bedrijvendag plaats waarbij de commissie de redactie van de Groene Amsterdammer bezocht en
alle studenten hun vragen over de journalistiek mochten stellen aan de redactiechef. In april
ging de commissie met een grote groep naar Den Haag, waar de studenten in gesprek gingen met
verschillende medewerkers bij Buitenlandse Zaken en Alexander Pechtold. Deze activiteit had
ontzettend veel aanmeldingen en zat ook snel vol. In mei organiseerde de Toekomstcommissie
de Stageweek, waar ze erg veel stageplekken voor hebben geregeld. Ook de aanmeldingen
daarvoor liepen storm en alle stageplekken werden moeiteloos gevuld. De Stageweek eindigde
met de Beroependag, waar sprekers met verschillende beroepen maar met een historische
achtergrond presentaties gaven aan de eerstejaarsstudenten. De Toekomstcommissie eindigde
haar jaar met een bezoek aan het Anne Frankhuis, waar de studenten opnieuw in gesprek
mochten met een oud UvA-studente, die nu werkzaam was op de afdeling Educatieve projecten
bij de Anne Frank Stichting.
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Bestuursactiviteiten
Ook in het tweede semester stonden er weer enkele bestuursactiviteiten op het programma. Een
maand na de halfjaarlijkse ALV werd een Ledenbijeenkomst georganiseerd, een activiteit die we
hebben overgenomen van het 87ste bestuur. Tevens is er dit jaar een Broertjes- en zusjesborrel
georganiseerd in borrelcafé Havelaar. Alle meegebrachte broertjes en zusjes kregen een gratis
drankje en er werden verschillende spellen in familieteams gedaan. Eind maart stond vervolgens
traditiegetrouw de Liftwedstrijd op de agenda. In veertien duo’s werd er via Aken naar Luik
gelift. Alle lifters kwamen voor middernacht aan op de bestemming en na een wilde avond in het
Luikse nachtleven, vertrokken we de volgende dag met de trein naar huis.
In het voorjaar hebben we een Familiedag georganiseerd. Ondanks dat dit ons werd
afgeraden – de Familiedag werd immers twee jaar geleden ook georganiseerd – was de dag een
groot succes. Na een college van dhr. dr. Willem Melching volgde een familiequiz, een
rondleiding door de Oudemanhuispoort en het Bushuis en sloten we vervolgens de dag feestelijk
af met een borrel in café De Jaren. Veel enthousiaste studenten namen hun familie en vrienden
mee en de collegezaal zat vol met geïnteresseerden.
We begonnen de maand mei met een lezing van Bart van der Boom in de Potgieterzaal in
de Universiteitsbibliotheek. Dhr. Van der Boom ging tijdens deze lezing in op zijn veelbesproken
boek Wij weten niets van hun lot, besprak de discussie naar aanleiding van het boek en ging in op
vragen van onze studenten. Deze lezing was drukbezocht door studenten uit verschillende jaren
en was een groot succes. Tevens stond in mei een Buitenlandborrel op het programma.
Ouderejaarsstudenten vertelden over hun ervaringen in onder andere Tel Aviv, Shanghai en
Schotland. De Buitenlandborrel was minder druk bezocht dan gehoopt. Dit was vermoedelijk te
wijten aan het feit dat de borrel laat in het jaar was gepland. We raden het volgende bestuur dan
ook aan deze eerder in het jaar te organiseren, voor de aanmelddeadlines van studeren in het
buitenland.
Eind mei organiseerden we een Bestuursinformatieavond. Voor de borrel hielden we in
het P.C. Hoofthuis een presentatie over het besturen van Kleio, waarbij alle functies werden
besproken en de sollicitatieperiode werd toegelicht. Naar onze mening was deze
informatieavond een goede toevoeging aan Kleio’s agenda, omdat er op duidelijke wijze
informatie kon worden gegeven over het besturen en de sollicitanten een beter beeld hadden
van de diverse functies binnen het Kleiobestuur. Één van de laatste bestuursactiviteiten was
vervolgens de Ouderenmiddag, waarbij Geschiedenisstudenten aan ouderen in twee
Amsterdamse verzorgingshuizen werden gekoppeld en hen konden interviewen over het
vroegere Amsterdam. Het doel van deze activiteit was om de nieuwsgierigheid van
Geschiedenisstudenten te combineren met iets doen voor eenzame ouderen. Helaas waren er
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minder enthousiaste ouderen aanwezig dan verwacht, maar zijn er alsnog gezellige gesprekken
gevoerd en was het een bijzondere middag.
Tot slot vond traditiegetrouw het jaarlijkse Commissieweekend plaats, waarbij alle
commissieleden hartelijk werden bedankt voor hun inzet en toewijding het afgelopen jaar. In het
huis van Reis- en Introductiecommissielid Merijn in Bennekom werd er een weekend spelletjes
gedaan, heerlijk gegeten, gedanst en geproost op een fantastisch Kleiojaar.
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Tot slot
Met gepaste trots kijken wij terug op het afgelopen collegejaar en voelen wij ons vereerd een
jaar aan het roer van studievereniging Kleio te hebben gestaan. Met zoveel prachtige reizen,
interessante activiteiten en betrokken leden kunnen wij enkel concluderen wat een bijzondere
vereniging Kleio is.
Ons speerpunt toegankelijkheid is met name belangrijk geweest voor ons. We zijn
tevreden met belangrijke stappen die zijn gezet dit doel te verwezenlijken en hopen dat het
nieuwe bestuur deze lijn voortzet. Daarbij denken we dat met het instellen van de
Sollicitatiecommissie progressie is gemaakt op het gebied van objectiviteit en ook daar zijn we
tevreden mee.
We hebben al het vertrouwen in het 89ste bestuur en weten zeker dat zij er op hun eigen
manier wederom een bijzonder jaar van gaan maken. Tot slot rest het ons enkel nog onze
fantastische leden te bedanken. Zonder jullie was het afgelopen jaar niet mogelijk geweest. We
hopen dat iedereen net zo heeft genoten van het vorige Kleiojaar als wij. Dank jullie wel!

Het achtentachtigste bestuur van Kleio,

Rosa Sikkes
Voorzitter
Eefje Witvliet
Secretaris
David Kabel
Penningmeester
Lucie van Hulst
Commissaris intern
Sam Verkerk
Commissaris extern
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