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Introductie
Bij dezen presenteert het 92 ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam, haar beleidsplan voor het academisch jaar
2021/2022.
Hoewel het afgelopen jaar wegens de pandemie uitdagingen met zich meebracht,
kan toch teruggekeken worden op een succesvol jaar. Afgelopen jaar heeft het 91 ste
bestuur zich keer op keer flexibel en onvermoeibaar getoond in hun inzet om binnen de
maatregelen een mooi jaar neer te zetten voor de vereniging. Allereerst danken wij
daarom het 91ste bestuur voor haar inzet en enthousiasme. Aankomend jaar zal opnieuw
aandacht besteed worden aan de borrels, reizen en (bestuurs)activiteiten. Daarnaast
vormt de samenwerking en communicatie met de UvA een aandachtspunt. Om als
bestuur voor alle leden toegankelijk te zijn, willen wij bij zoveel mogelijk activiteiten en
reizen aanwezig zijn.
Dit jaar gaat het 92 ste bestuur zich op flexibiliteit, educatie, toegankelijkheid en
communicatie richten. Wij willen de lijn van het 91 ste bestuur voortzetten wat betreft
flexibiliteit. Dit zien wij als noodzakelijk, wegens de aanhoudende coronamaatregelen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk de aandacht voor educatie binnen de vereniging te
intensiveren. Aangezien het hoger onderwijs dit jaar weer meer fysiek zal mogen
plaatsvinden, willen wij onze leden ondersteunen bij het heropstarten van het fysieke
studeren. Ook zullen wij ons richten op toegankelijkheid. Wij zullen ons opstellen als een
open en toegankelijk bestuur om zoveel mogelijk nieuwe en minder actieve leden bij de
vereniging te betrekken. Tot slot, zullen wij ons inzetten voor communicatie. Wij willen
zorgen dat communicatie zowel binnen als buiten de vereniging soepel verloopt.
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Vereniging
Flexibiliteit
Gezien de aanhoudende onzekerheid ten tijde van de pandemie zal dit jaar wederom
geen regulier jaar zijn. Het is daarom belangrijk dat wij een flexibel bestuur moeten zijn.
Ontwikkelingen als de heropening van het hoger onderwijs, de oplopende
vaccinatiegraad en de mogelijkheid om afgelopen zomer weer naar het buitenland te
reizen bieden meer hoop dan de situatie in het begin van het afgelopen academisch jaar.
Hoewel wij hopen dit jaar weer reizen te kunnen organiseren, zal hierbij goed gelet
moeten worden op de flexibiliteit van boekingen en tot wanneer deze te annuleren zijn.
Daarnaast hopen wij weer meer fysieke activiteiten te kunnen organiseren, waaronder
als vanouds fysieke borrels. De aanhoudende crisis omtrent het coronavirus zal zowel
van ons als van onze leden om flexibiliteit vragen. Wij hebben echter het volste
vertrouwen in de creativiteit van de vereniging, aangezien de leden zich afgelopen jaar
al zeer vindingrijk hebben getoond. We gaan met deze creativiteit en de middelen die we
tot onze beschikking hebben komend jaar zo goed mogelijk vormgeven.
Educatie
Dit jaar zal de focus opnieuw liggen op educatie. Komend academisch jaar zal het hoger
onderwijs met beperkingen mogen heropenen. Na anderhalf jaar online studeren zal het
herpakken van (gedeeltelijk) fysiek studeren voor vele studenten een uitdaging vormen.
Er zijn natuurlijk zelfs studenten die niets anders kennen dan online studeren. Wij
willen ons steentje bijdragen aan een zo soepel mogelijke overgang van online naar
fysiek studeren. Daarom zal educatie dit jaar extra belangrijk zijn. Studeren met Kleio zal
geïntensiveerd worden om onze leden extra hulp te kunnen bieden bij de overgang naar
fysiek studeren. Voor de precieze vormgeving zijn we in gesprek met de
Opleidingscommissie.
Toegankelijkheid
Het 92ste bestuur wilt open en toegankelijk zijn. Om ons hiervoor in te zetten, zullen wij
wekelijkse spreekuren organiseren en bij zoveel mogelijk borrels en activiteiten
aanwezig zijn. Wij zien de Ledenbijeenkomsten als een mooie kans om met leden op
informele wijze in gesprek te gaan over hun visie op het beleid. Om de betrokkenheid
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van de leden verder te vergroten, houden wij voor de Halfjaarlijkse ALV een anonieme
enquête onder de leden over het algemeen functioneren van het bestuur.
De hierboven genoemde middelen zijn voorgaande jaren al ingezet om
toegankelijkheid te garanderen. Na anderhalf jaar aan lockdowns en online les, spelen
wij als vereniging echter een extra belangrijke rol in het herpakken van het sociale
studentenleven. Daarom denken wij dat toegankelijkheid nog steeds relevant is,
ondanks dat dit al langer onderdeel is van bestuur zijn.
Zoals voorgaande jaren, zullen wij proberen zoveel mogelijk jaarlagen te betrekken bij
Kleio. Daarom heeft ook dit jaar weer een succesvol Introductieweekend
plaatsgevonden. Daarnaast zullen wij de Bring-a-Buddyborrel weer organiseren, zodat
het makkelijker wordt om op een later moment actief te worden bij Kleio.
Afgelopen jaar heeft het huidig tweede jaar Kleio bijna uitsluitend online
kunnen meemaken. Wij zullen erop focussen de toegang tot de vereniging ook voor hen
laagdrempelig te maken. Daartoe staat momenteel een Tweedejaarsdag op de planning.
Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de UvA, zodat het tweede jaar een
fatsoenlijke fysieke introductie tot de universiteit en tot Kleio geboden krijgt.
Communicatie
Komend jaar zal er focus liggen op communicatie. Voor een goedlopende vereniging is
het belangrijk dat zowel interne als externe communicatie soepel verloopt. Wat betreft
interne communicatie heeft dit betrekking op goede begeleiding bij communicatie
tussen commissies, maar ook op algemene communicatie van het bestuur naar de leden.
Hiertoe zullen weer wekelijkse spreekuren zijn. Daarnaast zal de nieuwsbrief weer
maandelijks worden opgepakt, zodat algemene leden regelmatig op de hoogte worden
gehouden van wat er speelt in de vereniging. De communicatie tussen bestuur en de
leden zal tevens worden versterkt door vaker gesprekken te organiseren tussen
commissievoorzitters en de commissaris intern.
Wat betreft communicatie met externe partijen willen wij ons specifiek focussen
op een communicatieve band en hechte samenwerking met de UvA. Goede
communicatie met de UvA is vanzelfsprekend belangrijk voor praktische zaken, zoals
het voorkomen van conflicterende reis- en tentamendata. Wegens de aanhoudende
onzekerheid ten tijde van de pandemie veranderen coronamaatregelen nog regelmatig.
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Duidelijke communicatie met de UvA omtrent de coronamaatregelen zal daarom dit jaar
extra belangrijk zijn, zodat wij dit duidelijk naar onze leden kunnen communiceren.
Borrel
Het afgelopen jaar is er vanwege corona weinig geborreld, komend jaar zal de borrel
weer terugkeren als de hoeksteen van de vereniging. De wekelijkse borrels zullen dit
jaar wederom plaatsvinden in Café Diep. Mochten er opnieuw extra coronamaatregelen
worden afgekondigd, waardoor we verplicht worden te zitten tijdens de borrel, zullen
we moeten uitwijken naar een andere locatie. Mochten er dermate vergaande
maatregelen getroffen worden dat de horeca stil komt te liggen, zijn wij niet van plan
Discordborrels te organiseren. Afgelopen jaar heeft het 91ste bestuur ook geprobeerd
deze Discordborrels te organiseren. Deze waren deze niet al te populair, waardoor het
91ste bestuur hiermee was gestopt. Themaborrels zoals de pubquiz, het kroegcollege of
een bierproeverij zullen online wel doorgang kunnen vinden. Mocht blijken dat er vanuit
de vereniging wel behoefte is aan online borrelen, dan zal hier opnieuw naar gekeken
worden.
Spreekuur
Net als voorgaande jaren gaan wij twee keer per week een spreekuur inplannen. 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. Aan sommige
spreekuren zullen dan ook studiegerelateerde thema’s verbonden zijn, zoals
vakaanmelding. Er zal een filmpje gemaakt worden voor nieuwe studenten, zodat zij
kunnen zien waar de Kleiokamer is. Op deze manier hopen wij dat nieuwe leden ook
makkelijker zullen binnenlopen en hun vragen stellen tijdens een spreekuur. Daarnaast
is iedereen natuurlijk altijd welkom om tijdens het spreekuur gewoon een spelletje te
komen spelen of te kletsen. Wij hopen dat alle leden zich op deze manier welkom voelen
en makkelijk naar ons toe kunnen stappen met vragen of opmerkingen.
Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk 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 huishoudelijk reglement en hiermee
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akkoord gaan. 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.
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 en Instagram op dit moment het
belangrijkste medium van communicatie is. De grotere nadruk op Instagram zullen wij
zo voortzetten. Facebook zal uiteraard ook gebruikt blijven worden, met name omdat
leden hiermee uitgenodigd kunnen worden voor activiteiten en wij hiermee ook de
ouderejaars kunnen bereiken die meer gebruik maken van Facebook.
Er is gebleken dat de commissie accounts op Instagram het zeer goed doen en wij
willen hier actiever mee te werk gaan. De promotie van deze accounts mag duidelijker,
zodat de eerstejaarsleden ook van het bestaan afweten en ze gaan volgen. Wij gaan dit
coördineren, maar de commissies zijn nog steeds volledig vrij in wat zij willen posten.
Vooral in de sollicitatieperiodes van de commissies zijn de accounts actiever
gebruikt. Elke commissie heeft gebruik kunnen maken van de verhaalfunctie en een
Instagram-takeover, waarbij de commissie een dag de hoofdpagina van Kleio over heeft
genomen. Op deze wijze konden de commissies groter publiek bereiken en kregen zij de
kans zichzelf voor te stellen, meer uit te leggen over de functies binnen de commissies
en een leuk filmpje te plaatsen ter promotie. Na afloop van de commissie sollicitaties zal
iedere commissie een voorstelrondje doen via de verhaalfunctie om hiermee Kleio ook
weer dichter bij de leden te brengen. De posts van de commissie accounts gaan wij zo
veel mogelijk reposten in het verhaal van het hoofdaccount.
Na veel activiteiten en reizen werden er foto’s geplaatst waarbij leden konden
terugblikken. Wij zullen dit ook blijven doen om er zo voor te zorgen dat bij elke
activiteit een bestuurslid of commissielid foto’s maakt en deze zo snel mogelijk na de
activiteit publiceert op de sociale media, waarbij deze ook terug te vinden zijn via de
website. Ook is er, net als vorig jaar, een Whatsapp-groep aangemaakt voor alle
eerstejaars studenten waarin ook de Kleio activiteiten gepromoot kunnen worden. Wij
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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. Ook zal de agenda
op de website weer actief bijgehouden worden, zodat er voor de leden een overzicht is
van alle komende activiteiten die maand. Uiteraard blijven wij ook de Kleio pagina per
commissie updaten als er activiteiten gepland staan of geweest zijn.
Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) is er om het bestuur van advies te voorzien. Afgelopen jaar
vonden er maandelijkse vergaderingen plaats tussen de voorzitter en de RvA. Op deze
wijze is afgelopen jaar het contact tussen het bestuur en de RvA uitgebreid ten opzichte
van eerdere jaren. Deze lijn zal dit jaar doorgetrokken worden. Tevens is er voor
komend jaar als vorm van houvast een witboek opgesteld voor de RvA. Hierin staat dat
de RvA eens per maand met de voorzitter vergadert en dat ieder bestuurslid een buddy
mag hebben in de RvA. Deze buddy is bedoeld als iemand bij wie hij of zij terecht kan
voor extra hulp naast de hulp van de voorganger. Afgelopen jaren is gebleken dat het
voor bestuursleden soms onduidelijk was waar zij terecht konden voor emotionele
steun. De buddy vraagt regelmatig hoe het met het bestuurslid gaat. Door het
buddysysteem hopen we dat de RvA een uitgebreidere rol krijgt dan alleen de
praktische adviezen over bestuurstaken. Doordat het buddysysteem nog in haar
kinderschoenen staat zullen we halverwege het jaar met de RvA evalueren en eventueel
aanpassingen doorbrengen. Op deze manier kan de RvA het bestuur hopelijk nog beter
ondersteunen en adviseren. Dit jaar zal de RvA bestaan uit: Carlijn Verweij, Inez Snijder
Julia Ballak en Sara Verveer.
Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)
Kleio is al lid van Studenten Geschiedenis Nederland (SGN), dit is een overkoepelende
organisatie voor studieverenigingen in Nederland. De SGN is dan ook een belangrijk
orgaan voor de communicatie tussen geschiedenisstudenten uit verschillende steden.
Ieder jaar organiseert de SGN de SGN-dag in een van de aangesloten
studentensteden. Afgelopen jaar was Leiden de gaststad en werd de dag online
georganiseerd met onder andere Maarten van Rossem als spreker. Ook dit jaar wordt er
weer een dag georganiseerd die, zoals het er nu uitziet, weer fysiek plaats zal kunnen
vinden. Ditmaal zal Groningen de drommen aankomend historici in ontvangst nemen.
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Zoals gewoonlijk wordt er een compleet dagprogramma in elkaar gezet waarbij
meerdere sprekers aanwezig zullen zijn en wordt de dag afgesloten met een gezamenlijk
diner. Door het actief onderhouden van de relatie met SGN kan Kleio haar leden een
kans bieden om hun horizon te verbreden omtrent het studeren van geschiedenis in
Nederland. We hopen ook dit jaar via SGN veel geschiedkundigen in spe uit het hele land
samen te kunnen brengen en kennis te laten maken met elkaars inzichten en visies.
Reizen
Hoewel er blijvende onzekerheid is rondom het coronavirus, lijkt de situatie steeds
hoopvoller. De mogelijkheid om weer naar het buitenland te reizen afgelopen zomer,
geeft ons hoop dit jaar weer reizen te kunnen organiseren. In november zal de
Battlefieldtour georganiseerd worden door het bestuur. In het tweede semester
organiseert de Kunstcommissie de Grote Kunstreis en de Reiscommissie zal de Grote
Reis organiseren. Ook de Filmcommissie zal wederom de Filmreis organiseren. De
Onderwijscommissie heeft plannen om het Dagje/Nachtje terug te laten keren. Tevens
hopen wij als bestuur het Liftweekend te kunnen organiseren.
Bij het organiseren van alle bovenstaande reizen zullen de coronamaatregelen in
acht worden genomen en de richtlijnen van de overheid leidend zijn. Daarnaast wordt
tijdens het organiseren van alle reizen goed gelet op de flexibiliteit van boekingen en tot
wanneer deze te annuleren zijn. Indien vliegen een overmatig risico vormt met
betrekking tot het coronavirus, zal er een ander vervoermiddel gevonden worden.
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Financiën
De voornaamste bron van inkomsten voor Kleio zijn de contributiegelden . Er hebben
zich al veel enthousiaste eerstejaars ingeschreven bij Kleio, wat zeer gunstig is voor de
contributiegelden van de vereniging. Wegens deze vele inschrijvingen, zijn de
contributiegelden gunstig uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat deze bron va n inkomsten
hoger uitvalt dan vorig jaar. Een andere bron van inkomsten voor Kleio is de
sponsordeal met de boekhandel Athenaeum. Wij verwachten dat deze inkomsten gelijk
zullen blijven, omdat de ledenaantallen niet significant veranderd zijn.
Een derde bron van inkomsten is acquisitie. De Acquisitiecommissie, in het leven
geroepen bij de Halfjaarlijkse ALV van het 90 ste bestuur, was echter sinds de oprichting
niet zozeer rendabel. Daarom heeft het 91 ste bestuur besloten de Acquisitiecommissie op
te heffen. Ondanks dit verlies zal Kleio niet stoppen met het vergaren van acquisitie. De
taken die deze commissie voorheen op zich nam, zullen zoals voorheen worden
overgenomen door de penningmeester en de commissaris extern. De commissaris
extern en de penningmeester zullen hiervoor samenwerken en zullen met veel
toewijding en enthousiasme partners proberen aan te trekken. Om te zorgen dat
acquisitie prioriteit behoudt, wordt dit een maandelijks agendapunt tijdens de
bestuursvergadering.
Wegens de coronamaatregelen van het afgelopen jaar zijn er een aantal
uitzonderlijke inkomsten bij gekomen. Zo heeft Kleio van de Universiteit van Amsterdam
een gift van 375,- euro gekregen, dat besteed kan worden aan diverse activiteiten.
Commissies kunnen in goed overleg aanspraak maken op dit bedrag. Daarnaast is er een
overschot van negenhonderd euro van het boekjaar 2020-2021, dat overgeboekt wordt
naar het boekjaar 2021-2022. Dit bedrag zal onder de reserve komen te staan, maar de
commissies en bestuur kunnen aanspraak maken op dit bedrag voor het organiseren
van activiteiten.
Gezien de recente ontwikkelingen in de pandemie, zoals een oplopende
vaccinatiegraad en versoepelingen van de maatregelen omtrent het hoger
onderwijs, kijken wij met hoopvolle blik naar het aankomende academische jaar. Wij
gaan ervan uit dat wij dit jaar weer veel reizen en activiteiten kunnen organiseren, maar
wij blijven de onzekere tijden in ons achterhoofd houden. We zullen daarom rekening
houden met aanbetalingen en het op tijd annuleren van een reis mocht deze niet door
kunnen gaan. Door hier bij voorbaat al rekening mee te houden kunnen onnodige kosten
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bespaard blijven. Hierdoor is de verdeling van de commissiebudgetten ietwat
speculatiever, zoals afgelopen jaar ook het geval was. Bij de verdeling van de budgetten
is rekening gehouden met het aantal activiteiten, reizen en eventuele subsidies waar
commissies en bestuur voor in aanspraak kunnen komen en in wat voor opzet deze
activiteiten mogelijk zijn.
Na de overdrachts-ALV zal de bestuurlijke penningmeester in gesprek gaan met
de commissiepenningmeesters om de financiële plannen van het eerste halfjaar te
bespreken. Uiteraard zal er zorgvuldig gekeken worden naar opties tot subsidiëring van
bepaalde activiteiten. Halverwege het jaar zal er een vergelijkbaar gesprek zijn waar de
financiële plannen van het tweede halfjaar besproken worden.
Na de geslaagde viering van het Lustrum het afgelopen jaar is het weer tijd om te
sparen voor het volgende Lustrum. Dit bedrag is net als voorgaande jaren vijfhonderd
euro. Ondanks de coronacrisis gaan wij ervan uit dat met een actieve en gedreven inzet
van het bestuur en commissies het jaar zonder financiële problemen zal verlopen.

11

Commissies
Vorig academisch jaar was het zwaar voor al Kleio’s commissies om activiteiten en
evenementen te kunnen organiseren vanwege de coronamaatregelen en de strenge
lockdown. Hierdoor waren alle commissies genoodzaakt een deel van hun activiteiten af
te lasten en een ander deel online te organiseren. Ook hebben we gemerkt dat na
maandenlang online lessen volgen en niet of nauwelijks contact hebben met vrienden en
medestudenten een enorme invloed hebben gehad op de animo voor online
evenementen. Toch vonden onze commissies altijd de kracht en inspiratie om plezierige
en interessante evenementen te blijven organiseren.
Gelukkig kwam er tegen het einde van het studiejaar de mogelijkheid om toch
nog kleinschalige, fysieke evenementen te organiseren. Duidelijke communicatie was
hier dan ook van groot belang. Dit is dan ook een punt dat wij willen blijven doortrekken
als we het nieuwe studiejaar ingaan. Het zal belangrijk zijn om duidelijk met de UvA te
overleggen wat precies wel en niet kan als het gaat om het organise ren van fysieke
evenementen binnen de gebouwen van de universiteit. Hoewel het er vooralsnog naar
uitziet dat fysieke activiteiten plaats kunnen vinden, is het belangrijk om ons hierbij te
allen tijde te houden aan de richtlijnen van de overheid. Daarom is het ook voor ons en
voor de commissies van belang om flexibel te blijven.
Daarnaast zal het voor de commissies weer even wennen zijn om routine te
vinden en om weer meer activiteiten te organiseren. Daarom vinden wij het belangrijk
om veel contact te onderhouden met onze commissieleden en -voorzitters. Dit willen wij
mogelijk maken door vaker voorzittersgesprekken te organiseren, denk aan eens per
twee à drie maanden. Ook willen wij de nieuwe-ledengesprekken en de
penningmeestergesprekken voortzetten, zodat we duidelijk het overzicht houden over
hoe het loopt binnen de commissies. Door deze communicatie goed in stand te houden,
hopen we dat commissies makkelijk naar ons toe kunnen stappen met eventuele
problemen of vragen.
Voor de meeste commissies is de sollicitatieperiode op dinsdag 21 september
begonnen. Alleen de Introductiecommissie zal na de Halfjaarlijkse ALV haar sollicitaties
houden. De commissies die de afgelopen weken hun sollicitatieperiode hebben gehad
zijn: de Feestcommissie, de Filmcommissie, de KIFcommissie, de Kunstcommissie, de
Onderwijscommissie, de Reiscommissie en de Toekomstcommissie. De
sollicitatieperiode vond plaats van dinsdag 21 september tot en met dinsdag 5 oktober.
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Op 28 september vond de jaarlijkse Speeddateborrel plaats in Café de Gaeper, waar onze
commissies hun uiterste best hebben gedaan om nieuwe leden te werven.
Feestcommissie
‘2022 wordt lit!’ Met dit mantra zal de Feestcommissie het nieuwe collegejaar ingaan. Na
1,5 jaar geen grote feesten meer te kunnen organiseren, zal de commissie dit jaar
enthousiaster dan ooit tevoren van start gaan. De kogel is nog niet volledig door de kerk,
maar er is hoop op een ‘normaal’ Fecojaar. Met een combinatie van ervaren leden en
veel plek voor nieuwe, zal het aankomende jaar ongetwijfeld fantastisch worden.
Activiteiten als de kroegentocht, het Kleiofeest, het Bierpongtoernooi, het kerstgala en
nog vele andere gezelligheden zullen hopelijk spoedig weer op de Kleio agenda staan.
Vooral voor een commissie die zo zwaar is getroffen door corona als de Feestcommissie,
zullen deze door iedereen gemiste activiteiten leuker zijn dan ooit tevoren.
Filmcommissie
De Filmcommissie staat te popelen om komend jaar met de leden terug te keren naar de
bioscopen. Naast deze bioscoopbezoeken zal dit jaar wederom de Filmquiz worden
georganiseerd. In voorgaande jaren zijn er laagdrempelige, kleinschalige filmavonden
georganiseerd buiten de bioscoop. Als dit mogelijk is, streven wij ernaar om avonden als
deze weer te organiseren. Op 24 september heeft er al een uitje plaatsgevonden naar het
filmfestival ‘European History: The Failed Canon’ van filmtheater Kriterion. Als
hoogtepunt van het jaar gaan we weer een lang weekend op Filmreis naar een
filmfestival.
KIFcommissie
De KIFcommissie kijkt er naar uit om dit jaar elke drie maanden KIFs uit te brengen en
op fysieke borrels uit te delen, indien de coronamaatregelen dit toelaten. Anders zal het
postsysteem van vorig jaar weer ter vervanging opgepakt worden. Ook is er groot
belang bij dat de KIF-redacteuren hun ervaring en kennis doorgeven aan de nieuwe
generatie. Hierbij is het aantrekken van ten minste één eerstejaars een zeer gewenste
luxe. Bij de KIF stellen we creatieve vrijheid voorop. Hierbij zullen de meningen gegeven
in de KIF door alle redacteuren gerespecteerd worden, en zal er geen censuur
plaatsvinden. De namen van de schrijvers van de stukken zullen alleen openbaar
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gemaakt worden wanneer daar expliciet om wordt gevraagd. Ingestuurde stukken
zullen zoals ieder jaar welkom zijn.
Kunstcommissie
Ondanks de beperkingen van het afgelopen jaar heeft de Kunstcommissie haar uiterste
best gedaan om leuke kunstactiviteiten te organiseren. Zo werd er meteen aan het begin
van het jaar een bezoek gebracht aan een cabaretvoorstelling, wat zeer geslaagd was.
Toen de maatregelen opnieuw werden aangescherpt en culturele instellingen hun
deuren weer moesten sluiten, is er een online kunstwandelroute door de stad
uitgestippeld. Ook de Online Kunstquiz later in het jaar was een groot succes.
Het was een verademing om richting het einde van het jaar twee fysieke
activiteiten te kunnen organiseren. De Lustrumactiviteit, waarbij samen met een groep
Kleioten een groot kunstwerk werd gemaakt, mondde uit tot een hele gezellige en
creatieve middag in het park. Ook het bezoeken van galeries tijdens de Artweekactiviteit was een groot succes. We hopen dat ook aankomend jaar veel fysieke
activiteiten zijn te organiseren. Daarnaast kijken we vanzelfsprekend uit naar het als
vanouds kunnen organiseren van de Grote Kunstreis.
Onderwijscommissie
De Onderwijscommissie heeft enorm veel zin in het aankomende jaar, waar hopelijk
oude, vertrouwde activiteiten van de commissie terugkeren en natuurlijk ook ruimte is
voor nieuwe uitstapjes met de commissie! In het aankomende half jaar is de commissie
van plan het Kleio-dictee alsnog doorgang te geven, nadat deze vorig half jaar op het
laatste moment moest worden afgelast. De commissie wil binnenkort graag naar het
Rijksmuseum voor de Nacht van de Geschiedenis, die dit jaar ‘(On)gezien Werk’ als
thema heeft. Andere succesnummers als de Historische Pubquiz en het kroegcollege
zullen hopelijk dit jaar weer in fysieke vorm georganiseerd kunnen worden. Verder
staan ook de boekenborrel bij het IISG en eventueel een museumbezoek met historisch
aspect weer op de planning. Aan het einde van dit collegejaar zouden wij graag het
Dagje/Nachtje weg met Onderwijscommissie herintroduceren. Wij kijken erg uit naar dit
jaar, waarin we hopelijk opnieuw voor alle Kleioten activiteiten mogen organiseren die
hun studie Geschiedenis verbindt met het studentenleven.
Reiscommissie
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Het aankomende halfjaar gaan wij als Reiscommissie weer doen waar wij het allerbeste
in zijn, een memorabele reis organiseren voor 50 enthousiaste geschiedenisstudenten.
Met de overgebleven vijf leden van de commissie is er zeker plek voor nog meer
gezelligheid, waardoor we de komende sollicitatieperiode open staan voor twee nieuwe
leden. Zowel oudere- als eerstejaars kunnen zich aanmelden voor de leukste commissie
van Kleio!
Als reiscommissie zijn we voornamelijk bezig met het organiseren van de Grote
Reis. Naast het drukke zoeken naar steden en het boeken van ho tels en bussen staan er
in het najaar twee leuke borrels op de planning. Allereerst de kennismakingsborrel,
waar wij laten zien wie wij zijn en wat we doen, ten tweede de bekendmakingsborrel,
waar wij officieel de bestemming van de Grote Reis 2022 bekendmaken. Kortom, borrels
waar je bij moet zijn!
Toekomstcommissie
Het afgelopen jaar is een rustig jaar geweest voor de Toekomstcommissie. Door de
geldende maatregelen konden er weinig evenementen worden georganiseerd. Toch
hebben wij bij de Toeco hard ons best gedaan en een mooi evenement in de
Lustrumweek neer kunnen zetten. Komend jaar willen we weer veel fysieke activiteiten
organiseren. Uiteraard zullen Het Toekomstcafé, de Toekomstdag, de Stageweek en het
politieke bezoek als vanouds plaatsvinden. Verder willen we meer activiteiten bieden
die toegespitst zijn op Masterstudenten. Dit willen we doen door een Masterstudent in
de commissie aan te nemen en door beter samen te werken met de Master
Opleidingscommissie. Daarnaast willen we in het algemeen beter samenwerken met de
UvA door ook in te spelen op de banenmarkt die de UvA zelf organiseert.
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Bestuursactiviteiten
Dit jaar zal het bestuur diverse activiteiten organiseren. In september is het spits
afgebeten met de Speeddateborrel. Hier konden leden kennismaken met de
verschillende commissies van Kleio. In oktober staat de Commissiedag op het
programma, waar de nieuwe commissieleden zowel hun eigen commissie als andere
commissies beter kunnen leren kennen. Eind november vertrekken we met dhr. Dr.
Melching naar Ieper voor de Battlefieldtour. In december willen wij Kleio’s Kerst aan
Tafel organiseren. Aan het eind van het academisch jaar zullen wij het
Commissieweekend organiseren, zodat het bestuur de commissieleden kan bedanken
voor hun inzet. Daarnaast hopen wij in juni de Liftwedstrijd te kunnen organiseren.
Tevens willen wij graag een Familiedag organiseren. Deze activiteit wordt normaliter
om het jaar georganiseerd, maar heeft wegens omstandigheden de afgelopen twee jaar
niet kunnen plaatsvinden. Op deze dag kunnen leden hun familie uitnodigen om korte
colleges van gevraagde geschiedenisdocenten te volgen, wordt er een rondleiding door
Oudemanhuispoort gegeven en wordt de dag afgesloten met een borrel.
Verder willen wij graag weer Ledenbijeenkomsten houden. Wij zien dergelijke
bijeenkomsten namelijk als een goede kans om voor de ALV op informele wijze met
leden in gesprek te gaan over het beleid. Ook zijn Ledenbijeenkomsten een toegankelijke
mogelijkheid voor leden om hun visie en eventuele verbeteringen aan te kaarten bij het
bestuur. Daarnaast hopen wij dit jaar weer wekelijks fysieke borrels te kunnen
organiseren. Indien dit niet het geval is, zullen wij zoeken naar een vervangende manier
om contact met leden te onderhouden. Een dergelijke vervangende optie zouden online
activiteiten kunnen zijn, maar gezien deze niet altijd even populair waren, zal er ook
gezocht worden naar andere opties.
Bij het organiseren van alle bovenstaande activiteiten worden uiteraard de
coronamaatregelen in acht genomen en zullen de richtlijnen van de overheid leidend
zijn. Indien corona fysieke activiteiten belemmert, zal gezocht worden naar alternatieve
opties online. De bierproeverij, het kroegcollege en de pubquizzen zien wij als leuke
online mogelijkheden.
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Tot slot
Dit jaar zal de focus liggen op flexibiliteit, educatie, toegankelijkheid en communicatie.
Wij zullen ons wegens het coronavirus flexibel opstellen. Daarnaast willen wij gezien de
heropening van het hoger onderwijs ons steentje bijdragen aan educatie en het
herpakken van fysiek studeren. Verder hopen wij een open bestuur te zijn en te zorgen
voor een toegankelijke vereniging. Ten slotte willen wij zowel intern als extern zorgen
voor heldere communicatie.
Wij zijn enorm trots dat wij ons het 92 ste bestuur van Kleio mogen noemen en
kijken met veel enthousiasme uit naar komend jaar. Met vele actieve leden, enthous iaste
eerstejaars, de altijd hardwerkende commissies en natuurlijk de heropening van het
fysieke onderwijs, is er geen twijfel mogelijk dat dit een prachtig jaar zal worden. Wij
hebben er ontzettend veel zin in!
Het tweeënnegentigste bestuur van Kleio,
Gien Gommers
Voorzitter
Lotte Pebesma
Secretaris
Ramon Raak
Penningmeester
Tyas Veenhoven
Commissaris Intern
Jan Dongelmans
Commissaris Extern
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