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Introductie 
 

Bij dezen presenteert het 91ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis 

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

2020/2021.  

 Hoewel vorig jaar wat anders is geëindigd dan gebruikelijk, kan toch 

teruggekeken worden op een succesvol jaar.  Het 91ste bestuur kijkt dan ook met veel 

energie en zin uit naar dit studiejaar. Wij willen allereerst het 90ste bestuur bedanken 

voor hun inzet en harde werken. Het aanstaande jaar zal, net als in voorgaande jaren, 

aandacht worden besteed aan reizen, samenwerking met de UvA, en 

bestuursactiviteiten. Om als bestuur voor iedereen toegankelijk te zijn, zullen wij bij zo 

veel mogelijk activiteiten en reizen aanwezig zijn.  

 Het 91ste bestuur zal zich gaan richten op educatie. Kleio is een vereniging voor 

Geschiedenis studenten, hierdoor vinden wij het belangrijk onze leden te stimuleren in 

hun academische ontwikkeling. Wij willen de lijn van het vorige bestuur voortzetten op 

het gebied van inclusiviteit. Ten slotte zullen wij inzetten op flexibiliteit. Dit zien wij als 

noodzakelijk voor dit jaar in verband met de coronamaatregelen. Als door 

aangescherpte maatregelen bijvoorbeeld een activiteit fysiek niet door kan gaan, maar 

online wel, vraagt dit bij commissies en leden om flexibiliteit.  
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Vereniging 
 

Educatie 

Kleio is de studievereniging voor geschiedenisstudenten. De focus zal daarom dit jaar 

opnieuw liggen op de studie. Zo zal Studeren met Kleio weer plaats gaan vinden. Het is 

nog onduidelijk of dit fysiek of online kan. Verder zullen docenten gevraagd worden 

voor vragenuren.  Voor de eerstejaars wordt het namelijk extra uitdagend om dit jaar 

aan de studie te gaan beginnen. Daarom zal gekeken worden of de vereniging ze wegwijs 

kan maken binnen de systemen van de UvA en het online studeren. Bovendien blijft 

contact met de UvA belangrijk, om onder andere te voorkomen dat data van 

bijvoorbeeld deadlines en toetsen met de reizen botsen. Naast de studie zal de 

vereniging aandacht besteden aan extracurriculaire activiteiten met betrekking tot 

geschiedenis. Hierbij moet gedacht worden aan stages, cursussen en lezingen.  

 

Inclusiviteit 

Om Kleio een toegankelijke vereniging te laten zijn, zullen we dit jaar opnieuw de focus 

leggen op inclusiviteit. Het 91ste bestuur zal in samenwerking met de 

Introductiecommissie actief de eerstejaars proberen te betrekken bij Kleio. Zo hebben 

wij al rondleidingen door Amsterdam gegeven aan de eerstejaars in hun werkgroepen 

en is 12 september een Introductiedag gepland.  Vanwege het gebrek aan een fysieke 

Intreeweek en Introductieweekend is dat dit jaar extra belangrijk. Verder zullen andere 

jaarlagen niet vergeten worden. Ook zij worden zo veel mogelijk bij de vereniging 

betrokken. Door bijvoorbeeld de Bring-a-Buddyborrel opnieuw te organiseren hopen 

wij het makkelijker te maken om bij Kleio ook op een later moment actief te worden. 

Verder wordt het een uitdaging om het niet zo heel actieve tweede jaar te betrekken. Zo 

zal gekeken worden of een vragenuur voor het vak de Internationale geschiedenis van 

Nederland kan worden georganiseerd.  

 

Flexibiliteit 

Gezien dit jaar door de coronamaatregelen niet hetzelfde zal zijn als anders, zullen wij 

flexibel moeten zijn. Helaas kunnen niet alle reizen en activiteiten doorgaan. Het eerste 

semester zal het moeilijk zijn activiteiten en borrels door te laten gaan, maar wanneer 

mogelijk proberen wij dit uiteraard te regelen. Als activiteiten fysiek niet mogelijk zijn, 
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dan zullen deze online plaatsvinden. De huidige omstandigheden zullen zowel van ons 

als van onze leden om flexibiliteit vragen. Dit hoeft niet per se negatief te zijn, en wij 

hebben dan ook veel vertrouwen in de creativiteit van alle commissies. We gaan met de 

middelen die we hebben het jaar zo goed mogelijk vormgeven. 

 

Lustrum  

De Lustrumweken en reis konden vorig jaar helaas niet doorgaan vanwege de 

coronamaatregelen. Natuurlijk moet het 90-jarig bestaan van Kleio gevierd worden. Wij 

hebben daarom in overleg met de Lustrumcommissie besloten om de Lustrumweek dit 

jaar te laten plaatsvinden in juni, hierin komen activiteiten van verschillende 

commissies aan bod. De Lustrumreis zal dit jaar echter niet doorgaan. Dit gezien het 

tweede semester al een groot aantal reizen heeft en wij ook andere commissies genoeg 

ruimte willen bieden hun activiteiten en reizen te organiseren. De Lustrumcommissie 

zal over de precieze invulling van de Lustrumweek nog in gesprek gaan met de 

verschillende commissies. Dit gezien enkele activiteiten, die vorig jaar gepland waren, 

niet in de huidige vorm kunnen doorgaan. 

 

Borrel 

Komend jaar zal de borrel in de eerste maanden van het jaar er anders uit gaan zien. In 

voorgaande jaren hebben wij als vereniging vooral geborreld bij Café Diep. Door de 

anderhalve meter regeling is het echter niet mogelijk om hier te blijven borrelen, omdat 

Café Diep niet groot genoeg is om de anderhalve meter te waarborgen. We zijn nu op 

zoek naar een café waar dit wel mogelijk is. Op het moment hebben we al meerdere 

kroegen benaderd die al andere verenigingen te gast hebben of door de aangescherpte 

maatregelen geen groepen studenten willen aannemen. We blijven zoeken naar een 

geschikte borrelkroeg. Daarnaast hebben we besloten voorlopig niet verder te gaan met 

de Kleio borrels op Discord, omdat de aanwezigheid vorig jaar met iedere borrel 

verminderde. We denken niet dat de aanwezigheid dit jaar weer zal stijgen.  

 Wij hopen dat later in het jaar weer meer fysieke mogelijkheden zijn en in dat 

geval overwegen we wel weer terug te keren naar Café Diep indien mogelijk. Helaas is er 

vrij weinig duidelijkheid op het moment. 

 

Spreekuur 
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Als het mogelijk is, willen wij dit jaar weer twee keer per week spreekuur houden op de 

Kleiokamer. Indien dit niet gaat, kunnen wij het spreekuur op een digitale manier 

vormgeven, bijvoorbeeld via Zoom. Behalve het helpen met de vakaanmelding, gaan wij 

een spreekuur wijden aan het online studeren. Dit spreekuur is vooral gericht op de 

eerstejaars, maar uiteraard is iedereen welkom. Deze spreekuren zijn niet alleen 

bedoeld om leden te helpen met studiegerelateerde zaken, maar ook om het contact 

tussen de leden en het bestuur te vergroten. Daarom is iedereen ook altijd welkom om 

spelletjes te spelen of gewoon te kletsen. Wij hopen dat op deze manier mensen 

makkelijker naar ons toe stappen met vragen of opmerkingen.  

 

Huishoudelijk reglement 

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

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

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

huishoudelijk reglement is te vinden op de website van Kleio onder het kopje 

Organisatie. Nieuwe leden krijgen het huishoudelijk reglement toegestuurd en bij een 

wijziging worden alle leden op de hoogte gesteld via de mail. Het huishoudelijk 

reglement kan alleen gewijzigd worden door middel van een instemming op de 

Algemene Ledenvergadering. Zo heeft er afgelopen juni na een stemming bij de 

Algemene Ledenvergadering een HR-wijziging plaatsgevonden. Deze betrof het aantal 

jaren dat een bachelorstudent automatisch lid is, deze is van drie naar vier jaar 

gewijzigd. Ook over deze wijziging zijn alle leden ingelicht via de mail. 

 

Website en sociale media 

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

Instagram heeft een belangrijkere rol gekregen, omdat werd opgemerkt dat veel 

eerstejaarsstudenten geen Facebook meer gebruiken. De grotere nadruk op Instagram 

zullen wij zo voortzetten. Ook hebben sinds de halfjaarlijkse ALV in februari 2020 alle 

commissies een eigen Instagramaccount, waarop zij meer kunnen delen dan op het 

algemene account van Kleio en eigen activiteiten kunnen promoten. Facebook zullen wij 

uiteraard ook blijven gebruiken, vooral vanwege de mogelijkheid om leden uit te 

nodigen voor activiteiten. 

  Na veel activiteiten en reizen werden er foto’s geplaatst waarbij leden konden 
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terugblikken op hun participatie. Wij zullen dit ook blijven doen om er zo voor te zorgen 

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

activiteit publiceert op de sociale media.  

 Wij willen naast de berichten en foto’s op Instagram gebruik maken van de 

verhalenfunctie, om zo wat meer een inkijk te geven achter de schermen. We hopen zo 

de interactie met de eerstejaars en natuurlijk de rest van de leden te verbeteren. Wij 

hopen hiermee ook de hoeveelheid volgers te vergroten, waardoor (nieuwe) leden een 

helder beeld krijgen van Kleio.  

 Dit jaar is er weer een Facebookgroep aangemaakt voor geschiedenisstudenten 

aan de UvA van 2020-2023. Hiermee willen we eerstejaars studenten in contact laten 

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

studeertips uit te wisselen.  

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

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

 

Raad van Advies 

De Raad van Advies (RvA) is er om het bestuur van advies te voorzien. In voorgaande 

jaren werd geprobeerd om minstens drie keer per jaar samen te komen met de RvA: Na 

de Overdrachts-ALV, voor de Halfjaarlijkse ALV en rond de sollicitatieperiode aan het 

einde van het jaar. Dit jaar wordt dit contact wel meer uitgebreid, zo is het plan om de 

voorzitter vaker met de RvA te laten overleggen. Op deze manier zal de RvA beter op de 

hoogte zijn. De nieuwe leden van de Raad van Advies zijn Carlijn Verweij, Julia Ballak en 

Joris van Dijk.   

 

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) 

Al jaren is Kleio lid van een landelijk overkoepelend orgaan voor geschiedenisstudenten 

om zo contact te kunnen krijgen met andere studenten buiten eigen stad en universiteit, 

beter bekend als SGN. In het komende jaar zal Kleio wederom deel uitmaken van deze 

organisatie. In het vorige jaar zou de SGN-dag plaatsvinden in Leiden, maar vanwege 

corona heeft deze niet door kunnen gaan. Op zo’n SGN-dag worden lezingen gegeven, 

een dagprogramma gehouden en de dag afgesloten met een gezamenlijk etentje met 

drank. Of dit in het komende jaar wel plaats zal vinden is gezien de omstandigheden niet 

met alle zekerheid te zeggen. Wij hopen dat dit wel mogelijk zal zijn. Indien er wel meer 
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mogelijk is later in het jaar willen wij vanuit Kleio ook kijken of een SGN-

sportevenement of andere activiteit kan plaatsvinden. Wij hopen ten zeerste dat dit jaar 

evenementen via SGN wel te realiseren zijn, omdat het niet enkel een verrijking is voor 

de vereniging Kleio, maar ook voor de leden van Kleio zelf om in aanraking te komen 

met studenten buiten Amsterdam. 

 

Reizen 

Vanwege de onduidelijkheid rondom het coronavirus zullen wij het eerste semester in 

principe geen reizen inplannen. Dit betekent dat de Korte Kunstreis niet door zal gaan. 

De Battlefieldtour, die georganiseerd wordt door het bestuur, zal verplaatst worden 

naar februari. Verder gaat de Kunstcommissie wel de Grote Kunstreis organiseren in het 

tweede semester. De Filmcommissie zal, indien filmfestivals doorgaan, de Filmreis 

organiseren. Zoals wij het nu inschatten zouden deze reizen door moeten kunnen gaan. 

Om het risico te beperken, wordt er dit jaar niet gevlogen. Ook wordt goed gekeken bij 

boekingen tot wanneer deze geannuleerd kunnen worden. De Lustrumcommissie zal 

helaas geen Lustrumreis organiseren. Wel wordt de Grote Reis dit jaar weer 

georganiseerd door de Reiscommissie en er wordt nog gekeken of het Liftweekend door 

kan gaan. Natuurlijk is dit maar een voorlopige inschatting, en is er geen garantie dat 

deze reizen door kunnen gaan. 
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Financiën 

 

De voornaamste inkomsten van Kleio zijn nog steeds de contributiegelden. Naast deze 

inkomsten zijn we de laatste jaren ook steeds meer naar andere manieren gaan kijken 

om geld binnen te krijgen voor de vereniging. Sinds dit jaar is het aantal nieuwe 

geschiedenisstudenten weer toegenomen. Dat heeft voor Kleio ook een gunstige 

uitwerking gehad. De inkomsten van eerstejaars zullen dus hoger uitvallen dan 

voorheen. 

 De sponsordeal met boekhandel Athenaeum is een andere grote bron van 

inkomsten voor Kleio. We gaan ervan uit dat deze inkomsten gelijk blijven aan het 

voorgaande jaar, doordat de ledenaantallen niet significant veranderd zijn.   

Bij de Halfjaarlijkse ALV van het 90ste bestuur is tevens de Acquisitiecommissie in het 

leven geroepen. Daarmee is acquisitie onze derde manier van het vergaren van 

inkomsten voor Kleio. Vooralsnog zijn er door de coronacrisis geen acquisitieafspraken 

tot stand gekomen. De inkomsten die wij door middel van acquisitie door het jaar heen 

zullen verkrijgen, worden bij de reserves geplaatst. Zodoende kunnen zowel het bestuur 

als de commissies aanspraak maken op deze inkomsten. Wanneer een samenwerking 

vaststaat, zal deze op de begroting komen te staan. 

 Door de uitbraak van de coronacrisis in het begin van het tweede semester heeft 

Kleio slechts enkele online activiteiten kunnen organiseren en zijn grote activiteiten 

volledig weggelaten. We gaan ervan uit dat er tenminste het eerste semester van dit jaar 

rekening moet worden gehouden met de crisis en de daarbij behorende maatregelen. 

Dat heeft als resultaat dat de verdeling van de commissiebudgetten speculatiever zijn 

dan de voorgaande jaren. Deze uiteindelijke verdeling is tot stand gekomen door te 

kijken naar het aantal reizen en activiteiten en in wat voor opzet deze kunnen 

plaatsvinden. 

 Betreffende de lustrumvieringen hebben wij besloten om deze aankomend 

studiejaar in een aangepaste vorm in te halen. Dit zal worden gerealiseerd met een 

gedeelte van het overgebleven lustrumbudget van het 90ste bestuur. Zoals voorheen ook 

gebeurde bij de besturen die zich tussen de lustrumbesturen in vinden, hebben wij ook 

als doel om te sparen voor het volgende Lustrum. 

 Na de overdrachts-ALV zal de bestuurlijke penningmeester met de 

commissiepenningmeesters aan tafel gaan zitten om de financiële plannen van het 
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komende jaar en de mogelijk te verstrekken subsidies te bespreken. Hierbij wordt de 

huidige, lastige situatie daarbij altijd in het achterhoofd houdend. Ondanks de 

coronacrisis hebben wij er het volste vertrouwen in dat wij dit jaar financieel gezien 

zonder problemen door zullen komen. 
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Commissies 
 

Kleio heeft een turbulent jaar achter de rug. Toch hebben de commissies opnieuw enorm 

veel inzet, creativiteit, maar ook flexibiliteit laten zien. Zonder deze inzet had Kleio het 

enorm zwaar gehad. Wij als bestuur gaan er vanuit dat ondanks deze onvoorspelbare 

tijden, onze welgetelde tien commissies weer een topjaar neer gaan zetten. 

  Ondanks het wegvallen van meerdere activiteiten in het tweede deel van het 

jaar, hebben de commissies een geweldig programma neergezet. Toch heeft corona Kleio 

het tweede semester niet volledig buitenspel gezet en hebben enkele commissies 

activiteiten weten te organiseren. Communicatie bleek weer zeer belangrijk. Hierdoor 

zullen ook aankomend jaar de voorzittersvergaderingen, penningmeestergesprekken en 

de nieuwe-ledengesprekken opnieuw plaatsvinden. Tijdens het eerste semester zal dit 

waarschijnlijk digitaal gehouden worden, in de hoop dat het later in het jaar fysiek kan 

plaatsvinden.  

  Voor de meeste commissies zal de sollicitatieperiode na de Overdrachts-ALV 

openen. Uitgezonderd hiervan is de Introductiecommissie. Deze gaat pas op zoek naar 

nieuwe leden na de Halfjaarlijkse-ALV. Normaliter begint de sollicitatieperiode voor de 

Reiscommissie pas na de Grote Reis, maar na overleg binnen de commissie, is er toch 

besloten op zoek te gaan naar een zevende lid. De andere commissies, die vanaf vandaag 

op zoek zijn naar nieuwe leden, zijn: de Acquisitiecommissie, de Feestcommissie, de 

Filmcommissie, de KIFcommissie, de Kunstcommissie, de Lustrumcommissie, de 

Onderwijscommissie en de Toekomstcommissie. Om deze sollicitaties extra te 

promoten, zal er ook dit jaar de welbekende speeddateborrel plaatsvinden, zodat 

nieuwe leden meer te weten kunnen komen over deze commissies. Na de sluiting van de 

sollicitatieperiode, is het bestuur aan het zoeken naar opties voor een Commissiedag, 

zodat de nieuw gekozen leden zich snel op hun gemak voelen binnen hun commissie.  

 Het 91ste  bestuur streeft ernaar om de communicatie tussen en met commissies 

zo duidelijk en inclusief mogelijk te houden. Met sterke communicatie proberen wij van 

het 91ste  de commissies zo flexibel mogelijk te houden, zodat wij gezamenlijk 

voorbereid zijn, indien er weer meer fysieke activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

 

Acquisitiecommissie 

De Acquisitiecommissie bestaat inmiddels een halfjaar. In dit halfjaar is de commissie 
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voornamelijk bezig geweest om de werkwijze te bepalen en contacten op te bouwen. Dit 

is naar eigen zeggen goed gelukt. Zo heeft de commissie meerdere kortingen voor 

Kleioleden binnen weten te halen. Bijvoorbeeld bij de Kleine Komedie krijgen studenten 

bij bezoek een gratis biertje. 

 Corona had voor de Acquisitiecommissie ook grote gevolgen. Het blijkt namelijk 

dat een aanzienlijk aantal bedrijven door deze crisis jammerlijk genoeg niet kan of wil 

meewerken aan een mogelijke samenwerking.  

 Desalniettemin is het voornaamste doel voor aankomend jaar voor de 

Acquisitiecommissie om een solide sponsordeal of samenwerking aan te gaan met een of 

meerdere bedrijven. Dit doen ze aangezien naast reguliere kortingsregelingen een 

dergelijke deal zorgt voor nieuwe gelden en een vaste basis met nieuwe contacten van 

waaruit de Acquisitiecommissie nieuwe deals kan opzetten. 

 

 

Feestcommissie 

Het is net zoals voor de andere commissies een vreemd jaar geweest voor de 

Feestcommissie. Met de komst van drie nieuwe commissieleden werd er enthousiast 

gewerkt aan activiteiten zoals het Introductiefeest, de klassieke kroegentocht en het 

kerstgala. De kers op de taart zou de lustrumactiviteit worden. Met diverse drankspellen 

en optredens van onder meer Huizinga en de Historische Sensaties beloofde het een 

topavond te worden. Het coronavirus stak hier echter net zoals bij alle activiteiten van 

de andere commissies een stokje voor. De grote afhankelijkheid van de Feestcommissie 

van horecagelegenheden om activiteiten te organiseren, heeft ervoor gezorgd dat het 

vanaf maart stil is gebleven rondom de Feestcommissie.  

 Wat het aankomende jaar zal brengen is nog onduidelijk. Hoewel de restricties 

opgelegd aan de horeca geleidelijk aan het versoepelen zijn, blijft er nog veel niet 

mogelijk. Wat echter niet zal veranderen is dat de Feestcommissie zich dit jaar 

onvermoeid zal inzetten om op een creatieve wijze oplossingen voor dit probleem te 

zoeken en evenementen te blijven organiseren. 

 

 

Filmcommissie 
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Het afgelopen studiejaar begon goed, het evenement met Voxpop en IDFA vonden zij een 

leuke samenwerking. Ondanks deze fijne samenwerking is de altijd kritische 

Filmcommissie van mening dat deze activiteit volgend jaar beter kan. Dit willen zij doen 

door meer gangbare films te laten zien, zodat er meer Kleioleden zich aangesproken 

voelen. Ook was er natuurlijk de beroemde filmquiz, die zoals gebruikelijk veel leden 

aantrok. De Filmcommissie heeft het mooie eerste halfjaar kunnen afsluiten met een 

prachtige reis naar Dublin. Dit zou het laatste fysieke evenement van de commissie zijn. 

Tijdens corona heeft de Filmcommissie haar creativiteit laten zien door toch nog twee 

evenementen te organiseren. Dit waren een gezellige (online) filmavond en weer een 

zeer populaire quiz.  

 Aankomend jaar wordt het ook voor de Filmcommissie nog even afwachten wat 

er mogelijk is in verband met corona. Een al eerder gehouden online filmquiz was een 

mooi alternatief op de fysieke versie. De tweede helft van het jaar heeft de 

Filmcommissie al laten zien dat zij ondanks corona creatieve activiteiten kunnen 

organiseren. Dit zal ongetwijfeld dit jaar nogmaals gebeuren. 

 

 

Introductiecommissie 

De Introductiecommissie opende de sollicitatieperiode na de Halfjaarlijkse-ALV in 

februari. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen werd besloten een extra lid ten 

opzichte van vorig jaar toe te voegen. De voornaamste taak van de commissie is zich 

over de nieuwe eerstejaarsstudenten te ontfermen en kennis te laten maken met de 

studie en Kleio. De Matchingdag die in samenwerking met de UvA wordt georganiseerd 

had de eerste activiteit moeten zijn waar de pas gevormde Introductiecommissie de 

eerstejaars had kunnen verwelkomen. Deze ging echter – helaas – niet door. De ogen 

werden gericht op het nieuwe academische jaar, de Introductieweek en het 

Introductieweekend.  

 Wegens corona bleek het introductieweekend niet door te mogen gaan. Maar de 

Introductiecommissie denkt niet in problemen, maar in oplossingen. Een ware fysieke 

Introductiedag zal plaatsvinden op 12 september, waar de nieuwe historici de 

gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten. Dit gebeurt natuurlijk geheel coronaproof. Ook 

werden afgelopen donderdag en vrijdag de eerstejaars werkgroepen door Amsterdam 

geleid. De Introductiecommissie is tot nu toe zeer flexibel gebleken, waardoor hopelijk 
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zoveel mogelijk eerstejaars geschiedenisstudenten Kleio hebben kunnen ontmoeten. 

 

 

KIFcommissie 

Het afgelopen studiejaar ondervond de KIFcommissie een ietwat moeilijk jaar. Ze 

hebben helaas slechts twee edities uitgegeven. Deze beide edities vlogen er zoals 

gewoonlijk weer uit als zoete broodjes, en de redacteurs kregen weer pijn aan de pols 

van alle handtekeningen die op de signeerpagina’s moesten. Corona heeft ervoor 

gezorgd dat de KIF natuurlijke censuur ervoer. De derde en vierde editie van de KIF zijn 

helaas achterwege gelaten en ook de veelbesproken lustrumeditie heeft helaas het 

daglicht nooit mogen zien. Helaas is het niet gelukt het blad online voort te kunnen 

zetten. 

  Voor het aankomende jaar gaat de KIFcommissie op zoek naar oplossingen. De 

KIF wilt zich aanpassen aan de toekomstige onberekenbare tijden. Ze zullen zich naar 

eigen zeggen niet meer tegen laten houden door de coronacrisis. Als commissie gaan zij 

samen kijken naar hoe ze de KIF op een andere manier vorm kunnen geven, zodat Kleio 

geen editie meer hoeft te missen. De KIFcommissie is van plan aankomend jaar flink te 

rebranden. 

 

 

Kunstcommissie 

De Kunstcommissie heeft wederom een succesvol jaar gedraaid met verschillende 

kunstzinnige activiteiten. De Grote Kunstreis naar Marrakesh was hierbij de kers op de 

taart. Ook het jaarlijks bezoek aan het Nationale Ballet was een groot succes. 

  Het komende jaar wil de Kunstcommissie zich focussen op het bieden van meer 

diverse activiteiten. Ze willen dit niet alleen doen door via musea verschillende kanten 

van kunst te laten zien, maar ook door het bezoeken van culturele voorstellingen. Zij 

hopen met een meer divers aanbod aan activiteiten de toegankelijkheid te vergroten, 

waardoor zo veel mogelijk leden zich welkom voelen. Verder streven ze, net als 

afgelopen jaar, ernaar om kunst te verbinden met geschiedenis en zo de link met de 

studie te vergroten.  

 Ondanks de coronacrisis zal de Kunstcommissie haar best doen om waar 

mogelijk fysieke activiteiten te organiseren. Daarnaast zullen zij op zoek gaan naar 
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passende, creatieve manieren om online activiteiten te organiseren. Hopelijk zal er 

opnieuw in het tweede semester een prachtige Grote Kunstreis georganiseerd kunnen 

worden. 

 

Lustrumcommissie 

Afgelopen jaar was Kleio’s achttiende lustrum. De Lustrumcommissie is anderhalf jaar 

hard bezig geweest met de verjaardag van de vereniging. Naast een zeer geslaagd 

Lustrumgala in het Westergasterras zijn de andere plannen door het coronavirus helaas 

niet doorgegaan. De Lustrumweken, met als afsluiting de Berlijnreis waren al volledig 

gepland, maar moesten toch met pijn in het hart van de Lustrumcommissie worden 

afgeblazen. Toch was er ook een positieve noot. Vanwege de snelle communicatie tussen 

het 90ste  bestuur en de Lustrumcommissie, werd het annuleren van de Berlijnreis tijdig 

geregeld, wat ervoor zorgde dat de deelnemers van de reis niet op hoefde te draaien 

voor de kosten.  

 Aankomend jaar is de commissie weer van plan de draad op te pakken. Hierbij 

richt de Lustrumcommissie zich ook op de nieuwe Kleioleden. Ze streven ernaar om de 

verjaardag van Kleio zo inclusief mogelijk te maken. Met dit in gedachten kijkt de 

commissie naar mogelijkheden om eerste- en ouderejaars met elkaar in verbinding te 

brengen. Ook zullen zij zich tijdens de sollicitatieperiode vooral richten op eerstejaars. 

Ondanks de beperkingen ten gevolge van de coronacrisis, is de Lustrumcommissie 

enorm enthousiast over het komende jaar. Ze gaan er vast en zeker een feestje van 

maken. 

 

Onderwijscommissie 

Het schooljaar 2019-2020 begon goed voor de Onderwijscommissie. De kaarten die de 

commissie had geregeld voor het uitje naar de Nacht van de Geschiedenis in het 

Rijksmuseum waren uitverkocht, en over het algemeen waren er leuke reacties van de 

mensen die mee waren gegaan. 

  Andere klassiekers zoals de Historische Pubquiz en het Groot Kleio Dictee waren 

net zoals afgelopen jaren zeer geslaagd. De coronacrisis die het sociale leven deed 

stilstaan in Februari zorgde ervoor dat verder ingeplande activiteiten zoals het 

Kroegcollege met Tim Verlaan, de Lustrumactiviteit met oud Kleio voorzitter Peter-Paul 

de Baar en de jaarlijkse Boekenborrel bij het IISG helaas niet door konden gaan.  
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 Omdat de komende maanden nog erg onzeker zijn, is er nog veel onzekerheid 

over het doorgaan van de komende activiteiten in de eerste helft van het nieuwe 

schooljaar. De Onderwijscommissie streeft ernaar om zoveel mogelijk evenementen 

online te kunnen organiseren. Hierbij weten ze al dat De Nacht van de Geschiedenis 

2020 in het Rijksmuseum in ieder geval online bij te wonen is. De Onderwijscommissie 

zal daar vast en zeker een geslaagd evenement van maken. Evenementen zoals het 

Dictee en de Pubquiz zijn indien nodig ook online te realiseren.  

 Voor de tweede helft hoopt de Onderwijscommissie, net zoals de rest van Kleio, 

dat het normale leven onderhand weer op gang is, zodat er weer een groot aanbod is aan 

fysieke, leuke en leerzame activiteiten. 

 

 

Reiscommissie 

Ondanks de tenietdoening van de Grote Reis en zo ook de tenietdoening van acht 

maanden keiharde voorbereidingen, heeft de commissie zich tot aan het moment van die 

nare beslissing in april ten volste ingezet. Met de 

Kennismakingsborrel,  Bekendmakingsborrel en de formele en informele avonden al 

gepland, kon de Grote Reis alleen maar een succes worden. Jammer genoeg zijn 

verschillende opties overwogen maar is toch besloten de reis te annuleren. Gelukkig 

konden we ons door het tekstje van Mari alsnog wanen in de straten van Lviv, de 

Brouwer en de foute kroegen van Kiev.  Komend jaar wordt een jaar vol 

onzekerheden. Met de twee nieuwe leden zal de zeskoppige Reiscommissie met de 

verschillende regelingen rekening houden en alsnog proberen een reis voor Kleio neer 

te zetten. Vanwege de mogelijke leegloop van de commissie, leek het de Reiscommissie 

handig om op zoek te gaan naar een zevende lid.  

 

 

Toekomstcommissie 

In het afgelopen jaar heeft de Toekomstcommissie meerdere goed bezochte 

evenementen gehad. Zo hadden ze in het begin van het jaar zoals voorheen ook weer het 

toekomstcafé dat druk bezocht werd. Daarnaast hebben ze vorig jaar ook weer de CV-

cursus in het leven geroepen, die ook door minder actieve Kleioleden werd bezocht.  
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Desondanks de corona in het tweede semester heeft de commissie alsnog een 

bezoekje aan Den Haag kunnen brengen, wat gezien de omstandigheden nog goed 

bezocht werd. In het komende jaar is nog veel onzeker over wat mogelijk zal zijn en wat 

niet. Toch hoopt de Toekomstcommissie, indien corona het toelaat, een Toekomstcafé te 

organiseren. Naast mogelijke online activiteiten, hoopt de commissie in de tweede helft 

van het studiejaar een stageweek te kunnen organiseren. Waar een wil is, is een weg. 
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Bestuursactiviteiten 
 

Dit jaar zal geprobeerd worden om zo veel mogelijk bestuursactiviteiten door te laten 

gaan. Na de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) gaan de sollicitaties voor de 

commissies open. In oktober wordt een Commissiedag georganiseerd, zodat commissies 

en hun nieuwe leden elkaar kunnen leren kennen. In december zal gekeken worden of 

Kleio’s Kerst aan Tafel weer door kan gaan. De Battlefieldtour zal later in het studiejaar 

dan gepland doorgaan, namelijk in februari. Verder willen wij graag weer 

Ledenbijeenkomsten willen houden. Wij zien dit als een goede kans om met leden vlak 

voor de ALV in gesprek te gaan over het beleid en hun visie hierop.  

 Wat de borrels betreft, wordt gekeken of deze zo veel mogelijk fysiek kunnen 

plaatsvinden. Als dit echter niet het geval is zullen wij kijken of we op een andere manier 

toch wekelijks contact kunnen houden met leden. Dit kan door een online borrel, maar 

ook een andere activiteit. Dit gezien de populariteit van online borrels niet altijd even 

groot was.  

 Als het kan willen wij ook graag dit jaar een Familiedag organiseren.  Deze 

activiteit is voor het laatst georganiseerd door het 88ste bestuur. Eigenlijk was het plan 

dat deze vorig jaar georganiseerd zou worden maar dit kon toen helaas niet doorgaan 

vanwege corona. Aangezien het ons een leuke activiteit lijkt hopen wij deze te kunnen 

organiseren in het tweede semester. 
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Tot slot 

 

Dit jaar zal vooral gericht zijn op educatie, inclusiviteit en flexibiliteit. Wij hopen weer 

activiteiten te mogen organiseren die studiegerelateerd zijn, omdat vrijwel al onze leden 

geschiedenisstudenten zijn. Verder hopen wij een open bestuur te zijn en te zorgen voor 

een vereniging waar iedereen welkom is. Ten slotte is dit jaar natuurlijk anders dan 

voorgaande jaren vanwege het coronavirus. Deze situatie vraagt van iedereen betrokken 

bij Kleio om flexibiliteit.  

 Wij hebben veel zin in dit jaar en zijn trots dat we ons het 91ste  bestuur van Kleio 

mogen noemen. Met onze vele actieve leden en een groep enthousiaste eerstejaars 

hebben wij er vertrouwen in dat dit jaar een succes gaat worden! 

 

Het eenennegentigste bestuur van Kleio,  

 

Inez Snijder 

Voorzitter 

 

Evita Minnaard  

Secretaris 

 

Lucas Ottenheijm 

Penningmeester 

 

Roan de Lisle 

Commissaris intern 

 

Bart van Oostrom 

Commissaris extern 


