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Introductie 

 

Bij dezen introduceert het 88ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis en 

Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, haar beleidsplan voor het academische 

jaar 2017/2018.  

Het afgelopen jaar is zeer succesvol geweest voor Kleio. Wij hopen als nieuw bestuur 

deze trend voort te zetten en zijn enorm gemotiveerd om er wederom een prachtjaar van te 

maken. Graag danken wij het 87ste bestuur voor hun harde werken, toewijding en inzet. Net als 

afgelopen jaar zal er aandacht worden besteed aan de wekelijkse borrels, promotie en 

samenwerking met andere studieverenigingen. Tevens streven wij ernaar om als bestuur bij 

zoveel mogelijk activiteiten en reizen aanwezig te zijn om ons op te stellen als toegankelijk en 

betrokken bestuur.  

Kleio stond het afgelopen jaar in het teken van toekomstige beroepsmogelijkheden. Dit 

jaar hopen wij voort te bouwen op dit speerpunt, waarbij we zullen samenwerken met de 

Toekomstcommissie en de opleiding Geschiedenis zelf. Dit jaar zal de nadruk ook liggen op de 

connectie met de studie. Door de opleidingen Kunstgeschiedenis en Geschiedenis meer te 

betrekken bij Kleio, hopen wij de diversiteit onder onze leden te vergroten. Deze diversiteit 

willen wij tevens bewerkstelligen door ons op te stellen als toegankelijk en bereikbaar bestuur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Vereniging 

 

Toekomstgerichtheid  

Wij zullen voortbouwen op het speerpunt van het 87ste bestuur en ons het komende jaar 

bezighouden met toekomstgerichtheid. Door middel van de Stageweek en Beroependag willen 

we studenten helpen bij het zoeken naar mogelijkheden binnen de studie en opties voor na het 

afstuderen. Dit willen wij realiseren door intensief contact te hebben met de 

Toekomstcommissie en de UvA. Daarnaast willen we de ervaring van onze leden meer benutten, 

door bijvoorbeeld ouderejaars voorlichting te laten geven over minors, masters of studeren in 

het buitenland. Hierdoor hopen wij ouderejaars meer te betrekken bij Kleio, wat ook zorgt voor 

meer diversiteit binnen de vereniging.  

Studie 

Het aankomende jaar streven we ernaar om Kleio meer te verbinden met de opleidingen 

Kunstgeschiedenis en Geschiedenis. Het afgelopen jaar was Studeren met Kleio een groot succes 

en daarom zullen wij hier mee doorgaan. Ook staat in de tweede week van het jaar de 

studeerworkshop voor eerstejaars, in samenwerking met de UvA, op het programma. Daarnaast 

gaan we voor de eerstejaarsstudenten themagerichte spreekuren organiseren, waarbij zaken 

zoals vakaanmelding of keuzevakken worden besproken. Ook hopen we vakgerichte 

studeersessies of eventuele bijlessen te kunnen verzorgen. Dit willen wij realiseren door samen 

te werken met de Onderwijscommissie, die een ondersteunende rol zal spelen in het 

studiegerichter maken van Kleio.   

Toegankelijkheid 

Het 88ste bestuur wil zich graag opstellen als een open en toegankelijk bestuur. Het aankomende 

jaar willen wij ons profileren door meer verschillende studenten aan te spreken, om de 

diversiteit onder onze leden te vergroten. Dit denken wij deels te bereiken door in te spelen op 

de wens van de leden. Door Kleioleden meer te betrekken bij de gang van zaken, hopen wij meer 

leden te ontvangen. Vorig jaar heeft het 87ste bestuur een eerste ledenbijeenkomst 

georganiseerd op de Kleiokamer, die goed werd ontvangen. Wij willen daarom dit soort 

bijeenkomsten vaker gaan organiseren en Kleioten vragen naar hun standpunten. Ook willen we 

een toegankelijke houding aannemen tegenover onze zusterverenigingen en de verenigingen 

voor Kunstgeschiedenis (KANVAS) en Amerikanistiek (AAS). Door onze krachten te bundelen, 

kunnen we onze activiteiten meer divers maken en daardoor meer verschillende leden 

aantrekken.  
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Borrel 

Net als de voorgaande jaren vindt ook dit jaar de borrel iedere week op dinsdagavond plaats. Het 

bestuur zit vanaf 21.00 klaar om nieuwe Kleioleden te enthousiasmeren voor de vereniging en 

trouwe leden te verwelkomen in een gezellige sfeer. Afgelopen jaar waren de borrels vaak 

drukbezocht, maar soms zaten er ook rustigere periodes tussen. Ook vinden wij het jammer dat 

in de Prins gauw groepsvorming ontstaat door de gesloten tafelopstelling, waardoor de 

jongerejaars niet direct in contact komen met ouderejaars. Mede om deze redenen zouden wij de  

borrellocatie graag willen veranderen van café de Prins naar café Havelaar in de Voetboogstraat. 

Wij zijn van mening dat een nieuwe locatie goed is voor de populariteit van de borrels. We 

kunnen in de Havelaar onze eigen muziek afspelen, het eerste uur van de borrel is bier slechts 

één euro en er is de mogelijkheid om te dansen. Tevens is er een aparte ruimte voor speciale 

borrels, die aankomend jaar veel op het programma zullen staan. Zo willen we een Broertjes-

zusjesborrel organiseren, willen we het altijd geliefde Kroegcollege vaker laten terugkomen en 

gaan we meer themaborrels houden. De promotie van de borrels zal via Facebook verlopen.    

Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement is voor Kleioten vooral van belang vanwege het betalen van 

contributie en de regels voor het aan- en afmelden voor activiteiten. Hierom wordt het 

huishoudelijk reglement naar ieder nieuw Kleiolid gemaild en zal er naar worden verwezen bij 

de aanmelding voor reizen en activiteiten. Ook is het huishoudelijk reglement te vinden op de 

website van Kleio. Wij zijn van mening dat het reglement een belangrijke en eenvoudige rol 

vervult in het bewust maken van de regels die gelden rondom deze procedures. Daarom houden 

wij dit in stand en hanteren wij ook de HR-wijziging zoals te lezen is in artikel 14.7, betreffende 

de betalingsverplichtingen, ingevoerd door het 87ste bestuur.  

Website en sociale media 

Afgelopen jaar is de Kleio-Facebookpagina actief gebruikt voor het promoten van evenementen. 

Dit zullen wij op dezelfde manier voortzetten. Ook gaan we het platform meer gebruiken als 

database voor foto’s van activiteiten. We zijn van plan om van elk evenement foto’s te plaatsten 

op de algemene Facebook, om nieuwe leden een beeld te geven van wat Kleio doet en om actieve 

leden te kunnen laten terugblikken op een activiteit. De Facebookpagina zal ook worden 

gebruikt om leden actief te betrekken bij kleinere keuzes van het bestuur, in de vorm van het 

plaatsen van polls. Dit zal gaan om acute, minimale beslissingen, zoals de muziek die gedraaid 

wordt op borrels of om de interesse in onderwerpen voor een themaborrel te peilen.  

Het aankomende jaar streven wij als bestuur ook naar het plaatsen van meer actieve 

series op de sociale mediakanalen die Kleio bezit. De Kleio-Instagram wordt actiever gebruikt en 
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er gaan terugkerende posts verschijnen om het volgersaantal te vergroten. Ons streven is om 

minstens wekelijks een post op de Kleio-Instagram te plaatsen. De Kleio-Snapchat is het 

afgelopen studiejaar actief gebruikt en dit gaan wij komend jaar voortzetten. We willen zo 

consequent mogelijk berichten plaatsen en zoveel mogelijk leden in de posts laten voorkomen. 

We zijn niet van plan om grote veranderingen te maken omtrent de Kleio-website. De 

lay-out is recentelijk gewijzigd, waardoor wij van mening zijn dat er geen grootschalige 

veranderingen plaats hoeven te vinden. De stage- en vacaturepagina op de website zullen we 

wel regelmatig updaten, aangezien deze veel nuttige informatie bevat voor de Kleioten.  

 
Raad van Advies 

De Raad van Advies (RvA) is geen toezichtsorgaan, maar voorziet het bestuur van advies. Wij 

willen graag driemaal per jaar vergaderen met de RvA: direct na de overdracht tijdens de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) aan het begin van het jaar, halverwege het jaar voor de 

tussentijdse ALV en tegen het eind van het jaar om het bestuur te ondersteunen bij de 

sollicitatieperiode voor het nieuwe bestuur. Hierbij presenteren wij de nieuwe leden van de 

Raad van Advies: Rachelle Meijers, Melle Koletzki en Stijn Voet.   

Samenwerking KANVAS en AAS 

Ook het komende studiejaar willen wij ons inzetten om Kleio te verenigen met de 

studieverenigingen voor Kunstgeschiedenis (KANVAS) en Amerikanistiek (AAS). De afgelopen 

jaren is Kleio veel Kunstgeschiedenisleden verloren, maar nog steeds biedt Kleio een grote 

hoeveelheid kunstgerelateerde activiteiten aan. De Kunstcommissie heeft zich de afgelopen 

jaren hard ingezet en wij sluiten ons als bestuur aan bij hun beslissing om nog altijd activiteiten 

te organiseren voor leden met een interesse in kunst. De Kunstcommissie zal haar best doen om 

contact te leggen met KANVAS voor gezamenlijke activiteiten, maar als bestuur zullen wij ons 

ook actief opstellen en een samenwerking met het Kanvasbestuur initiëren. We hopen 

aankomend jaar om minstens één vergadering te houden tussen KANVAS en Kleio. 

Daarnaast willen wij dit jaar meer activiteiten organiseren met AAS. De meeste leden van 

AAS zijn ook lid van Kleio, waardoor een samenwerking ons een haalbaar streven lijkt.  We 

zouden AAS graag betrekken bij de voorlichtingen over Amerikanistiek die we aan de eerstejaars 

willen bieden. Daarnaast willen we een gezamenlijke borrel organiseren en ten minste één 

activiteit.  

 
Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) 

Het komende studiejaar zal Kleio weer betrokken zijn bij de terugkerende SGN-dag, de dag voor 

Geschiedenisstudenten uit heel Nederland. Vorig jaar kon Kleio helaas niet aanwezig zijn, 



7 
 

vanwege de jaarlijkse filmreis naar Berlijn. Omdat wij als bestuur het aankomende jaar graag 

goed contact willen onderhouden met onze zusterverenigingen, zullen we extra ons best doen de 

SGN-dag te promoten onder de Kleioten. Dit hopen we te bereiken door het evenement meer te 

promoten op borrels en via Facebook. De SGN-dag zal dit jaar in april gehouden worden in 

Rotterdam. Anders dan vorig jaar zal er geen speciale commissie worden opgericht door het 

bestuur in Rotterdam. Dit houdt in dat het SGN-bestuur zelf de regie in handen neemt 

betreffende de SGN-dag. Het afgelopen jaar werd er een extra SGN-activiteit gehouden, in de 

vorm van een sportdag op het dak van de IKEA in Utrecht. Dit is goed bevallen en daarom 

organiseert het SGN-bestuur dit jaar wederom een extra activiteit. 
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Financiën  

 

De belangrijkste bron van inkomsten voor Kleio zijn de contributiegelden van de leden. Net als 

de voorgaande jaren hebben dit jaar veel eerstejaars zich ingeschreven bij Kleio, waardoor het 

aantal leden ongeveer gelijk is gebleven. Dat betekent dat het bedrag aan contributiegelden 

ongeveer gelijk is aan het voorgaande jaar.  

Naast de contributiegelden krijgt Kleio komend jaar weer sponsorgeld van boekhandel 

Athenaeum. We zijn dit jaar overgegaan op een ander systeem waarmee de hoogte van het 

sponsorgeld wordt berekend. Hierdoor zal het totale bedrag dat we van Athenaeum krijgen een 

stuk lager zijn dan voorgaande jaren. Om die reden is het budget voor de commissies dit jaar 

lager dan het voorgaande jaar. 

Om het commissiebudget te verhogen zullen de penningmeesters van de commissies 

goed moeten onderzoeken bij welke fondsen ze geld kunnen aanvragen voor hun activiteiten. 

Het is de bedoeling dat de penningmeesters de aanvragen zelf regelen. Het is belangrijk dat alle 

voorgeschoten bedragen worden gedeclareerd door middel van een uitgeprint 

declaratieformulier. De penningmeesters van de commissies zijn verantwoordelijk voor de 

subsidieaanvragen, maar uiteraard zal de penningmeester van het bestuur hen hierbij helpen.  

Om de penningmeesters te helpen, zullen zij gedurende het jaar tweemaal samenkomen 

tijdens de penningmeestervergaderingen. De eerste keer zullen zij met de penningmeester van 

het bestuur bespreken hoe het komende jaar eruitziet en bij welke fondsen en 

declaratiemogelijkheden zij geld kunnen aanvragen. Op de tweede bijeenkomst, ongeveer in het 

midden van het jaar, zal worden teruggekeken op het eerste deel van het jaar en bespreken we 

de mogelijke problemen voor het tweede deel.  Verder contact tussen de penningmeesters en de 

penningmeester van het bestuur zal individueel verlopen. 
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Commissies  

 

Mede dankzij de inzet van alle commissies heeft Kleio het afgelopen jaar een erg succesvol jaar 

gehad. Vorig jaar ging de communicatie tussen de commissies en het bestuur erg goed door 

middel van twee voorzittersvergaderingen, twee penningmeestervergaderingen en individuele 

gesprekken met de voorzitters. Deze vorm nemen wij het komende jaar over om de 

communicatie tussen het bestuur en de commissies soepel te laten verlopen en om op tijd in te 

kunnen grijpen als er zich problemen voordoen.   

De sollicitatieperiode voor de commissies duurt twee weken en zal van start gaan op de 

overdrachts-ALV. Ook zal er een Speeddateborrel plaatsvinden, waarbij sollicitanten hun vragen 

kunnen stellen aan commissieleden. De KIF- en Introductiecommissie houden hun sollicitaties 

echter pas na de halfjaarlijkse ALV in februari. De Reiscommissie houdt zoals altijd haar 

sollicitaties aan het einde van het jaar, na de Grote Reis. Als aanvulling op deze periode en om de 

nieuwe commissieleden te verwelkomen, wordt in oktober de Commissiedag georganiseerd. Ook 

zal aan het eind van het jaar het Commissieweekend plaatsvinden.  

Dit jaar willen we dat alle commissies een systematischer fotoarchief gaan bijhouden, dat 

we op de website van Kleio en op Facebookpagina kunnen delen. Zo zal er een duidelijker beeld 

ontstaan van wat alle commissies doen en zo kunnen activiteiten beter worden gepromoot.  

 
Feestcommissie 

Het afgelopen jaar heeft de Feestcommissie haar best gedaan om bestaande concepten nieuw 

elan te geven en daarnaast ook nieuwe activiteiten te organiseren. Zo heeft de Bandjesavond een 

nieuwe invulling gekregen als de Fecoshow, zijn er meer feesten georganiseerd met andere 

studieverenigingen en is het Kleiofeest beter aangepakt dan het jaar ervoor. Het komende jaar 

gaat de Feestcommissie proberen haar succesreeks uit te breiden door meer te variëren in 

feestlocaties en de Fecoshow een andere invulling te geven. Daarnaast hoopt de Feestcommissie 

de Karaokeavond in ere te kunnen herstellen. Tot slot gaat de commissie proberen om van het 

Kleiofeest dit jaar een hele speciale editie te maken. Na de drukbezochte evenementen van 

afgelopen jaar, kijkt de Feestcommissie nu al uit naar een nieuw jaar vol mooie feestjes!  

Filmcommissie 

De Filmcommissie had het afgelopen jaar een aantal succesvolle activiteiten. De jaarlijks 

terugkerende Berlijnreis was erg geslaagd. Ook de Filmquiz die werd georganiseerd in Studio K 

trok veel geïnteresseerden. De Filmcommissie wil aankomend jaar meer activiteiten gaan 

organiseren dan vorig jaar. Er wordt nu gedacht aan evenementen als filmfestivals en 

thematische filmavonden. Daarbij staan er meer quizzen op het programma.  
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Introductiecommissie 

De Introductiecommissie is voornamelijk actief tijdens de maanden vanaf maart tot en met 

september. In deze periode hebben zij een bijdrage geleverd aan de organisatie van de UvA 

Bachelordag, de Matching, de kennismaking tijdens de Intreeweek en het Introductieweekend. 

Na de ALV zal de Introductiecommissie weinig meer doen. De commissie zou wel graag een 

schaatsactiviteit organiseren, om eerstejaarsstudenten nogmaals in aanraking te laten komen 

met Kleio. In principe zal de Introductiecommissie na oktober gaan ‘slapen’ tot na de 

halfjaarlijkse ALV van het 88ste bestuur. Zij vormen na de tweede sollicitatieperiode van het jaar 

een nieuwe commissie.  

KIFcommissie 

De KIF (Kleio’s Interne Foliage) is dit jaar opgericht als nieuwe commissie. Ondanks dat het voor 

de commissie even zoeken was naar de perfecte vorm van het blad en de juiste manier van 

werken, waren de eerste twee edities van de KIF al erg succesvol. De eerste KIF, geschreven door 

het 87ste bestuur, werd met veel enthousiasme ontvangen, waardoor er direct veel sollicitanten 

waren voor de KIFcommissie. De verschillende rubrieken sloegen goed aan bij de leden en met 

de toevoegingen van de KIFcommissieleden, is het een heel divers blaadje geworden.  

De functieverdeling van de KIF is iets anders dan bij de andere commissies: de 

KIFcommissie werkt met een voorzitter, een hoofdverantwoordelijke per rubriek en een 

eindredacteur. De rubriekgroepjes willen als verbeterpunt voor volgend jaar graag betere 

afspraken gaan maken, om het werk op tijd af te krijgen en onnodige werkdruk voor het 

uitbrengen van de KIF te vermijden. Al met al kijkt de KIFcommissie erg uit naar het volgende 

jaar en hebben ze veel nieuwe ideeën om de commissie te ontwikkelen en te verbeteren.  

 
Kunstcommissie 

Het afgelopen jaar heeft de Kunstcommissie haar vaste agenda aangehouden. Hier werd de 

legendarische Gallerytour aan toegevoegd, in samenwerking met studievereniging KANVAS. De 

samenwerking verliep goed en de activiteit was een groot succes voor beide verenigingen. Het 

komende jaar houdt de Kunstcommissie vast aan haar tradities. Hier worden natuurlijk enkele 

speerpunten aan toegevoegd, met op de eerste plaats toegankelijkheid. De commissie hoopt 

naast de trouwe kunsthistorici ook nieuwe geïnteresseerden te trekken. Om dit te bereiken moet 

tijdens de kunstreizen, die soms als zwaar worden ervaren, de ideale balans worden gezocht 

tussen informatieve activiteiten en gezelligheid. Zo zal gestreefd worden om een evenwicht te 

vinden tussen kennis en toegankelijkheid. Zo hoopt de Kunstcommissie er voor iedereen een 

mooi jaar van te maken! 
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Onderwijscommissie 

De Onderwijscommissie wil dit jaar graag vasthouden aan de altijd succesvolle activiteiten, zoals 

de Nacht van de Geschiedenis, de Boekenborrel in het IISG en het Dagje-nachtje, wat dit jaar naar 

Rotterdam ging. Daarnaast wil de Onderwijscommissie nieuwe activiteiten organiseren. De 

commissie wil echter wel kritischer zijn dan hiervoor en daarom wat minder activiteiten over 

het hele jaar organiseren, zodat die activiteiten heel verzorgd, groots en aantrekkelijk zijn. 

Momenteel wordt gedacht aan een activiteit als Collegetour. Deze activiteit is moeilijker te 

organiseren en zal meer tijd kosten, maar we denken dat de belangstelling voor zo’n activiteit 

heel groot is. Tenslotte verheugt de commissie zich op de nieuwe commissieleden en heeft de 

commissie erg veel zin in het aankomende jaar. 

Reiscommissie 

De Reiscommissie heeft afgelopen jaar weer een succesvol jaar gehad. De extra activiteiten die 

de commissie heeft georganiseerd, zoals de Bingoavond en de Bekendmakingsborrel, werden 

goed bezocht en ok de 50 plekken voor de Grote Reis werden moeiteloos gevuld. De 

Reiscommissie wil verder bouwen op dit succes en wil ook dit jaar weer extra activiteiten 

organiseren aan het begin van het jaar, waardoor de commissie al wat meer bekendheid krijgt 

voor de Grote Reis.  

Na de Grote Reis naar Warschau, Krakau en Praag van afgelopen jaar, heeft de commissie 

een enquête afgegeven aan de deelnemers. De feedback die de commissie zo kon ontvangen, 

bleek erg nuttig te zijn voor de organisatie voor de volgende Grote Reis en zal ook zeker worden 

meegenomen.  

De commissie streeft er volgend jaar naar de laatste organisatorische zaken voor de 

Grote Reis eerder af te hebben, zoals de praatjes in de steden. Deze wil de commissie eerder 

afhebben en gezamenlijk bespreken, waardoor de kwaliteit beter wordt en onnodige stress in de 

laatste weken voor de reis wordt vermeden. Dit jaar hoopt de Reiscommissie zoals elk jaar weer 

een unieke Grote Reis te organiseren met een afwisselend programma, zodat de diversiteit 

onder de leden zo hoog mogelijk is. De Reiscommissie kijkt al erg uit naar de volgende Grote 

Reis!     

 
Toekomstcommissie 

De Toekomstcommissie heeft vorig jaar groot succes geboekt met de stageweek, waarbij de 

commissie ook minder actieve leden van Kleio aantrok. Deze activiteit was enorm nuttig voor de 

leden die meededen en ze waren dan ook erg enthousiast. De Toekomstcommissie wil dit jaar 

dan ook hun focus leggen op het uitbreiden van de stageweek, zodat er meer Kleioten aan deel 

kunnen nemen. Ook wil de Toekomstcommissie voortbouwen op het succes van vorig jaar door 
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zich te blijven richten op het trekken van een breder publiek aan leden, zowel actief als minder 

actief. Tevens streeft de Toekomstcommissie ernaar dit jaar meer sollicitaties te krijgen dan 

vorig jaar en wil de commissie graag een samenwerking aangaan met andere commissies om 

bijvoorbeeld een reisje naar Brussel en het Europees Parlement te kunnen organiseren. 

Tenslotte gaat de Toekomstcommissie door op de ingeslagen weg van afgelopen jaar en ziet de 

commissie de toekomst met opgeheven hoofd tegemoet!  
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Bestuursactiviteiten 

 

Het bestuur organiseert aankomend jaar diverse activiteiten. Allereerst staat in oktober de 

Commissiedag op het programma, waarbij commissieleden elkaar beter leren kennen. 

Traditiegetrouw staat eind november de Battlefieldtour gepland. Onder begeleiding van Dhr. 

Melching bezoeken we dit jaar Ieper. Ook is de Liftwedstrijd weer op de kalender te vinden, na 

het succesvolle weekend naar Frankfurt afgelopen jaar. Tevens zal het bestuur voor elke 

tentamenweek Studeren met Kleio organiseren en zullen er vakgerichte workshops en 

themagerelateerde spreekuren plaatsvinden. Verder staat ook Kleio aan Tafel op het programma 

dit jaar, waarbij Kleioten met elkaar zullen dineren. Tot slot organiseert het bestuur ook het 

Commissieweekend, om de commissieleden te bedanken voor hun inzet en commissiewerk. Het 

bestuur hoopt het komende jaar ook in samenwerking met commissies van Kleio activiteiten te 

organiseren en wil daarbij een verbindende rol te spelen in onderlinge samenwerking tussen de 

commissies.  
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Tot slot 
 

De rode draad voor dit jaar zullen toekomstgerichtheid, studiegerichtheid en toegankelijkheid 

zijn. Wij willen ons profileren als betrokken en open bestuur, waarmee we de diversiteit onder 

onze leden willen vergroten. Ook door de opleidingen Kunstgeschiedenis en Geschiedenis meer 

te laten terugkomen in onze activiteiten, hopen we een breder publiek aan te trekken. Tot slot 

willen wij graag voortbouwen op toekomstgerichtheid, geïntroduceerd door het 87ste bestuur, 

omdat we denken dat er meer dan een jaar voor nodig is om te werken aan dit speerpunt.   

We zijn er trots op onszelf het 88ste bestuur van studievereniging Kleio te mogen 

noemen. Met zoveel actieve leden en reeds vele enthousiaste eerstejaars, kan het niet anders dat 

het komende jaar wederom een prachtig jaar zal worden. Wij hebben er ontzettend veel zin in! 

 

Het achtentachtigste bestuur van Kleio, 

 

Rosa Sikkes 

Voorzitter 

 

Eefje Witvliet  

Secretaris 

 

David Kabel 

Penningmeester 

 

Lucie van Hulst                                                                                                                                     

Commissaris intern 

 

Sam Verkerk  

Commissaris extern 

 

 


