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Introductie
Bij dezen brengt het 86ste bestuur van Kleio verslag uit over de gang van zaken binnen de
vereniging in het eerste halfjaar van het studiejaar 2015/2016.
Wij zijn zeer tevreden over het verloop van het afgelopen halfjaar. Door alle commissies zijn
de afgelopen maanden weer veel leerzame en vernieuwende activiteiten georganiseerd die over het
algemeen zeer goed bezocht werden. Na de sollicitatieperiode, die enorm veel sollicitanten
opleverde voor elke commissie, zijn de commissies aangevuld met een aantal zeer enthousiaste
nieuwe leden. Er is geprobeerd zoveel mogelijk eerstejaars een plek in een commissie te geven. Ook
over de wekelijkse drukbezochte borrel op de dinsdagavond zijn we zeer tevreden.
Toen wij afgelopen september begonnen aan dit bestuursjaar hadden wij als doel de
stijgende lijn van de afgelopen jaren voort te zetten en hadden wij daarbij bepaalde doelen gesteld.
Het is voor een groot deel gelukt om deze doelen te bewerkstelligen en veel van onze nieuwe ideeën
blijken goed te werken. Hier zullen wij het komende halfjaar mee doorgaan. Er waren ook een aantal
punten waar wij tegen aanliepen die verderop in dit verslag uitgebreid aan bod zullen komen.
Daarnaast hebben wij ook een aantal nieuwe voorstellen en plannen die in dit verslag te vinden zijn
en tijdens de ALV behandeld zullen worden.
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Vereniging
Borrels
Onze wekelijkse borrel is het afgelopen halfjaar weer zeer succesvol en vooral heel gezellig gebleken.
Café De Prins is regelmatig volledig gevuld met studenten, zowel oud volk als nieuwe aanwas, en
daar zijn we als bestuur heel tevreden mee. In ons beleidsplan hebben we uitgesproken aandacht te
willen schenken aan ‘speciale borrels’. We kunnen terugkijken op enkele succesvolle ‘speciale’
edities. De elk jaar terugkerende ‘speeddateborrel’ was weer een basis voor vele nieuwe
enthousiaste commissieleden. In oktober werden we vereerd door een bezoek van onze Finse
studiegenoten van de vereniging Kritiikki die Amsterdam aandeden. In samenwerking met Jonge
Historici hebben we een gezellige avond vol historische anekdotes gehad. Het nieuwe jaar hebben
we samen met studievereniging SES van Europese Studies ingeluid in hun borrelcafé De Raedt. Het
aanmaken van een evenement heeft volgens ons bijgedragen aan verhoogde bezoekersaantallen.
Er zijn nog genoeg ideeën waar we het komende halfjaar mee aan de slag kunnen. Een punt
van aandacht voor het volgende bestuur blijft de buitenlandborrel. Ondanks extra veel aandacht en
voorbereiding, bleek deze geen doorslaand succes – misschien valt te overwegen of de borrel het
beste medium voor deze voorlichting is.
Een tweede aandachtspunt is de geluidsoverlast die de bovenburen van Café De Prins
ondervinden. Dit bleek op een gegeven moment ernstige vormen aan te nemen, waardoor we enkele
weken erg streng zijn geweest om stilte na 23:30 te bewaren. Inmiddels lijkt de storm een beetje te
zijn gaan liggen. Toch moeten we in het komende halfjaar bekijken of deze situatie ideaal is, zeker
met de lente en de zomer op komst waarbij het geen pretje is de hele avond in de goed verhitte Prins
te moeten staan. Desondanks zijn we heel tevreden met het café, de locatie en het barpersoneel
onder leiding van de altijd vrolijke Erwin.

PR
Een van onze doelen was het beter reguleren van de promotie. Hierin zijn we voor een groot deel
geslaagd. Een van de belangrijkste zaken was het gebruik van Facebook. Kleio’s zogenaamde likepagina is een succes gebleken met een grote aanwas van nieuwe likes. Ook is het gelukt om verreweg
de meeste activiteiten te organiseren vanuit deze pagina. Evenementen worden door
‘Studievereniging Kleio’ gemaakt en een selectie van foto’s wordt op deze pagina geplaatst en zo
onder de leden verspreid. De ruimte voor elke commissiepagina om afzonderlijk evenementen te
delen en te promoten is grotendeels intact gebleven, omdat zij elk een eigen schare aan vrienden en
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volgers hebben. Ook de aparte ‘groepen’ van de verschillende reisjes, met meer mogelijkheden voor
bijvoorbeeld expliciet fotomateriaal, kunnen blijven bestaan.
Het was onze bedoeling om in elke commissie een persoon aan te wijzen die
verantwoordelijkheid zou dragen voor het maken en doorsturen van fotomateriaal naar onze
secretaris. In sommige commissies is dit gelukt, bij anderen blijkt deze ietwat strikte maatregel nog
even niet te werken. We zullen hier aan blijven werken omdat we er van overtuigd zijn dat het een
goede, en blijvende stap kan zijn, ook voor toekomstige jaren.

Verhuizing naar het Bushuis
In november 2015 heeft het Faculteitsbestuur een definitief besluit genomen over de verhuizing van
onder andere de opleiding geschiedenis naar het Bushuis. Het Bushuis bevindt zich dichtbij de
Oudemanhuispoort op de Kloveniersburgwal. De verhuizing die eerst in maart zou plaatsvinden, is
uitgesteld naar juni 2016. De verhuizing houdt in dat alle kamers van docenten verhuizen naar het
gerenoveerde Bushuis. Voor de studenten betekent het dat ze vanaf volgend jaar met name colleges
zullen hebben op het Bushuis en de Oudemanhuispoort. Het is niet uitgesloten dat er ook colleges
worden gegeven op het P.C. Hoofthuis. Een andere belangrijke verandering is dat de Kleio-kamer
meeverhuist met de docenten naar het Bushuis. Sinds kort zijn we in overleg waar deze kamer in het
Bushuis gaat komen. We weten op dit moment nog niet waar deze zal komen. Hieromtrent zal het
bestuur alle leden van Kleio op de hoogte houden.
Studeren met Kleio
Afgelopen half jaar hebben we voor en tijdens de tentamenweek meerdere dagen Studeren met
Kleio georganiseerd. Deze waren over het algemeen druk bezocht en dan vooral door ouderejaars.
De eerstejaars ontbraken nog tijdens Studeren met Kleio, maar door het onder de aandacht te blijven
brengen, hopen we ook de eerstejaars te trekken.
Spreekuur
Het spreekuur is ook dit jaar veel gepromoot door onze secretaris door elke week een bericht op de
Kleio Facebook-pagina met een ludiek plaatje te posten. Op het spreekuur komen nog steeds niet
heel veel leden af, maar het is meerdere keren voorgekomen dat de kamer gezellig druk was met een
aantal actieve leden of oud-bestuursleden. We zullen ook het spreekuur het komende jaar actief
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blijven promoten omdat wij geloven dat het goed is om in ieder geval een uur per week onze leden
de kans te geven vragen te stellen of voor de gezelligheid langs te komen.
Samenwerking
In ons beleidsplan stond dat wij meer willen gaan samenwerken met de studieverenigingen die
dichtbij ons staan: allereerst AAS, de studievereniging voor Amerikanistiek, en Kanvas, de
studievereniging voor kunstgeschiedenis aan de UvA. Met AAS hebben we al snel contact gehad en
gesproken over het organiseren van evenementen namens allebei de verenigingen. Op dit moment
zijn we bezig met het organiseren van een conferentie, aangestuurd door AAS, in samenwerking met
meerdere studieverenigingen binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (Etcetera, Asafier en
SES). Daarnaast organiseerde de Filmcommissie een filmavond in samenwerking met AAS. Wij zullen
de komende maanden ook nadenken over een geschikte manier van voorlichting over de track
Amerikanistiek.
Ook hebben wij veel nagedacht over een eventuele samenwerking met Kanvas en hebben we
gebrainstormd over de toekomst van kunstgeschiedenisstudenten binnen Kleio. Kanvas is aan het
groeien en trekt vanzelfsprekend het grootste deel kunstgeschiedenisstudenten. Dit is volgens ons
ook een logische ontwikkeling, maar we zijn er nog niet over uit hoe we daarmee precies de
toekomst zien van kunstgeschiedenis binnen Kleio. We blijven uiteraard ons best doen om zoveel
mogelijk kunstgeschiedenisstudenten mee te laten doen aan activiteiten, wat vooral de
Kunstcommissie goed lukt.

SGN
Op vrijdag 26 februari vindt de jaarlijkse SGN-dag plaats in Amsterdam. Sinds september 2015 is er
een commissie aan de slag met het organiseren van deze dag. Deze commissie is samengesteld door
de commissaris extern van Kleio en de voorzitter van studievereniging Merlijn van de Vrije
Universiteit. Deze commissie bestaat uit drie leden van Kleio en drie leden van Merlijn. Het thema
van de SGN-dag is dit jaar de migrantenstroom naar Amsterdam door de eeuwen heen. De titel van
deze dag is ‘Amsterdam: Stad van migranten’. Het programma voor deze dag zal bestaan uit een
symposium waarbij er lezingen zijn door docenten van de UvA en de VU. Vervolgens is er een rijk
middagprogramma waarbij men de stad Amsterdam verkent door een stadswandeling en een bezoek
aan een museum. Tenslotte is er een avondprogramma met avondeten en afsluitend een feest. Het
bestuur hoopt jullie allemaal te zien op de SGN-dag op vrijdag 26 februari.
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Ledenlijst
Dit jaar is gebleken dat het systeem dat Kleio tot nu toe hanteerde met betrekking tot de ledenlijst
niet meer goed werkt. We maken nu gebruik van Google Drive wat gratis is en voorheen voldeed.
Echter, wanneer een lid zich afmeldt bij Kleio, moet deze handmatig uit de ledenlijst verwijderd
worden. Er bestaat hiervoor nog geen duidelijke procedure en we zijn van mening dat het met
Google Drive niet mogelijk is om dit op een overzichtelijke manier bij te houden. Deze problemen
kwamen aan het licht bij het innen van de contributie van dit jaar. Er wordt dit jaar voor de tweede
keer gebruik gemaakt van automatische incasso aan de hand van de ledenlijst – niet alleen van de
eerstejaars leden maar ook van de tweedejaars. Nu bleek dat niet alle leden die zich vorig jaar
hadden afgemeld ook daadwerkelijk uit het systeem waren gehaald. Op deze manier is er onterecht
geld afgeschreven namens Kleio. Dit is natuurlijk niet zo netjes en zorgde voor een financiële
tegenvaller. Gelukkig is dit in de toekomst gemakkelijk te voorkomen door over te stappen op een
overzichtelijk administratiesysteem. De secretaris en de penningmeester zullen daarom het komende
halfjaar op zoek gaan naar een geschikt boekhoudprogramma. Andere verenigingen maken hier al
gebruik van en dit blijkt goed te bevallen. We zullen hiervoor dan ook rond gaan vragen bij andere
verenigingen en bij de ASVA. We hopen hiermee in de toekomst Kleio te voorzien van een
overzichtelijke en professionele administratie.
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Financiën
Zoals gewoonlijk gaat het goed met de financiën van Kleio. Hier en daar zorgt de overstap op het
nieuwe contributiesysteem Nimbus 2000 nog voor kleine problemen, maar de voordelen die het
systeem met zich meebrengt wegen hier ruim tegenop. Zo is het dankzij dit systeem mogelijk om een
zeer accurate schatting te maken van de contributiegelden. Om de komende jaren op een goede
manier te kunnen blijven werken met dit systeem is het echter wel nodig om over te gaan op een
boekhoudprogramma, waardoor het ledenbestand en de financiële administratie overzichtelijk
blijven. Dit jaar is namelijk een foute inschatting gemaakt van het aantal tweedejaars, waardoor de
inkomsten uit contributiegelden tegen zijn gevallen. Met een boekhoudprogramma kunnen
dergelijke inschattingsfouten in de toekomst worden voorkomen.
Het contract met Athenaeum zorgt nog steeds voor hogere inkomsten uit de boekenverkoop
dan een aantal jaar geleden. De commissaris intern draagt ook bij aan deze inkomsten met het
verzorgen van een groot aanbod via Kleio te bestellen boeken.
Dit jaar heeft ALPHA een nieuw systeem ingevoerd om de studiereissubsidie te verdelen. Als
gevolg hiervan heeft Kleio dit jaar beduidend minder inkomsten uit dit fonds. Dit verschil is echter
ruim opgevangen dankzij de inspanningen van de penningmeesters van de verschillende commissies,
die onder andere bij het Amsterdams Universiteitsfonds met succes veel subsidies hebben
aangevraagd.
Het vorig jaar geïntroduceerde Vrienden van Kleio is begin dit jaar overgedragen aan de
Alumnicommissie, om de inkomsten hieruit te verhogen.
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Commissies
Zoals eerder beschreven zijn wij zeer tevreden over het functioneren van de commissies. Elke
commissie heeft veel activiteiten georganiseerd waardoor het programma het afgelopen jaar lekker
druk was. Naast de vaste activiteiten zijn er ook nieuwe activiteiten georganiseerd, wat laat zien dat
de commissies zeer innovatief en creatief te werk gaan. Ondanks de leegloop van ervaren
ouderejaars bij bepaalde commissies lijken ook deze commissies hun draai gevonden te hebben. Net
als vorig jaar was er een sollicitatieperiode van twee weken met een speeddateborrel in de tweede
week. Deze bleek wederom een groot succes en resulteerde in nog meer sollicitanten dan vorig jaar.
Ook de commissiedag bleek dit jaar weer een goede mogelijkheid om de nieuwe
commissieleden met elkaar kennis te laten maken. Overdag hebben we geschaatst bij de Jaap
Edenbaan, waarna we bij Sara thuis een quiz hebben gedaan en met elkaar hebben gegeten. Wij
raden dit zeker aan te blijven doen.
De voorzitters- en penningmeestersvergaderingen zijn wat ons betreft ook zeker een succes.
Hier kan men bespreken wat goed gaat en wat al dan niet beter kan binnen de desbetreffende
commissie. Ook komen bepaalde problemen aan het licht waar vervolgens een oplossing voor kan
worden gevonden.
Zo kwam er bij de voorzittersvergadering van afgelopen november aan het licht dat sommige
commissies verjongen. De ervaren leden verlieten de commissie zonder hun functies over te dragen
aan de nieuwe leden. Dit zorgde ervoor dat deze commissies begin dit jaar langzaam op gang
kwamen. Het lijkt ons daarom een goed idee als alle leden van commissies die een functie bekleden
(voorzitter, secretaris of penningmeester) deze overdragen aan de toekomstige leden die de
desbetreffende functies zullen gaan bekleden. Daarnaast is het de bedoeling dat het witboek door
alle drie de leden met een functie jaarlijks wordt bijgewerkt. Daarmee hopen wij dat de overdracht
vergemakkelijkt zal worden en de nieuwe commissies meteen een goede start kunnen maken.
Dit jaar hebben de commissies zeer veel sollicitanten af moeten wijzen omdat het er
simpelweg veel te veel waren. Wij vinden dat enorm zonde omdat we studenten die graag actief
willen zijn nu geen plek in een commissie konden geven. Daarom zijn wij met het idee gekomen om
een nieuwe commissie te introduceren bij Kleio: de Introductiecommissie. Het introductieweekend
wordt normaal gesproken georganiseerd door het bestuur dat vlak daarna zal aftreden. Het is
gebleken dat het voor dit bestuur een grote opgave is om het weekend te organiseren omdat het
plaatsvindt aan het einde van het bestuursjaar. Daarom lijkt het ons een geschikte taak voor nieuwe
enthousiaste leden om op zich te nemen.
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Deze commissie zal bestaan uit twee bestuursleden, dit jaar zijn dat de voorzitter en de
penningmeester. Vlak na de halfjaarlijkse-ALV zal hiervoor de sollicitatieperiode worden geopend. De
commissie zal uiteindelijk bestaan uit vijf personen, dus zullen de twee bestuursleden opzoek gaan
naar drie geschikte kandidaten. De commissie zal een halfjaarlijkse commissie zijn die zich elk jaar
weer in zijn geheel zal vernieuwen. De Introductiecommissie zal de matchingdagen op zich nemen,
de organisatie van de activiteiten tijdens de intreeweek en de organisatie van het
introductieweekend half september.

Alumnicommissie
De Alumnicommissie heeft er dit jaar weer drie enthousiaste nieuwe leden bijgekregen en daarmee
veel nieuwe ideeën. Het toekomstdiner was een groot succes en zal zeker herhaald worden. Met de
CV- en sollicitatiecursus erbij heeft de Alumnicommissie voor huidige leden alvast twee
succesformules opgezet. De Alumnicommissie wil zich vanaf dit jaar ook gaan bezighouden met het
regelen van stages. Daarnaast is de Alumnicommissie ook druk bezig voor Kleio’s alumni, door het
opstellen van een nieuwsbrief en het organiseren van lezingen. Een oud-besturen borrel zoals in de
afgelopen lustrumweek zal dit jaar weer plaatsvinden, maar het plan is om deze dit jaar voor alle
oud-leden toegankelijk te maken. Sinds dit jaar valt ook Vrienden van Kleio in de portefeuille van de
Alumnicommissie. Om dit speciale lidmaatschap aantrekkelijker te maken zullen de Vrienden van
Kleio ook een nieuwsbrief krijgen en bij lezingen welkom zijn. Hiernaast is de Alumnicommissie ook
druk bezig met het maken van een almanak voor leden en oud-leden. Aan Vrienden van Kleio zal
deze almanak als welkomstcadeau aangeboden worden.
In samenwerking met de secretaris heeft de Alumnicommissie ook een methode bedacht om
het Alumnibestand van Kleio beter bij te houden. Wanneer het lidmaatschap van een Kleio-lid
verloopt, zal hij van de secretaris een mailtje krijgen met daarin de mogelijkheid om het
lidmaatschap te verlengen. Wanneer een lid ervoor kiest dit niet te doen, wordt hij automatisch in
het alumnibestand geplaatst en komt hij daarmee ook op de mailinglijst van de alumni nieuwsbrief.
Mocht hij hier niet in geïnteresseerd zijn, dan kan hij zich hiervoor afmelden door een mail te sturen.

Feestcommissie
De Feestcommissie is goed bezig dit jaar. Het jaar begon goed met wederom een geslaagde editie
van het introfeest Startblock. Dit succes werd vervolgens ruim overtroffen met het grootste
geesteswetenschappengala tot nu toe, waaraan Kleio een zeer verdienstelijke bijdrage heeft
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geleverd. Erg prettig was de bemiddelende rol die ALPHA dit jaar voor het eerst prominent innam bij
het organiseren hiervan. De winsten die de eerste twee feesten hebben opgeleverd zullen
geïnvesteerd worden in het komende half jaar, onder andere in het Kleiofeest.
Filmcommissie
De Filmcommissie heeft ook dit jaar weer maandelijks een filmgerelateerde activiteit georganiseerd.
De commissie organiseerde een bezoek aan het filmfestival van Utrecht en Rotterdam. Daarnaast
hebben we ook het IDFA bezocht en in februari zal de jaarlijkse filmreis naar de Berlinale in Berlijn
plaatsvinden. Dit jaar koos de Filmcommissie ervoor om zelf de organisatie voor Berlijn op zich te
nemen. Naast het bezoek aan drie films zal er ook voor een dagactiviteit worden gezorgd. Tenslotte
heeft de Filmcommissie een Amerikaanse filmavond georganiseerd samen met AAS, de
studievereniging van Amerikanistiek. Ook dit bleek een enorm succes.
Kunstcommissie
De Kunstcommissie lijkt zich nog steeds in een stijgende lijn te bevinden, met voor elke activiteit en
reis erg veel aanmeldingen. Terugkerende activiteiten zoals een bezoek aan het Paleis op de Dam
blijven een succes maar er ontstaan ook nieuwe ideeën, zoals de Grachtenpandentour. Voor het
tweede semester heeft de Kunstcommissie al weer genoeg leuke en kunstzinnige activiteiten op het
programma staan. Zo zal het succesvolle Krea met de Kucie uit de Lustrumweek terugkeren en zullen
we het Bosch-jaar zeker niet zomaar voorbij laten gaan. De commissie kijkt vol trots terug op de
geslaagde Korte Kunstreis naar Brugge en met een prachtlocatie als Istanbul kan het bijna niet anders
dan dat de Grote Kunstreis een even groot succes zal worden.
Onderwijscommissie
De Onderwijscommissie heeft voor de zomer afscheid genomen van maar liefst vijf leden. Uiteindelijk
is besloten de commissie aan te vullen met vier nieuwe leden. De commissie maakte een langzame
start door het gemis aan ervaren commissieleden en een niet afdoende overdracht bij de
verschillende functies. Desondanks heeft de commissie al vele succesvolle activiteiten georganiseerd.
Zo bezochten we traditiegetrouw de Nacht van de Geschiedenis, gingen we naar de opera (inclusief
een rondleiding van de dirigent) en bezochten we de Tweede Kamer waar we zoals gewoonlijk een
rondleiding kregen en met twee politici spraken. Daarnaast kregen we net als vorig jaar weer een
rondleiding door het Joods Historisch Museum en bezochten we een historische toneelvoorstelling.
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De opkomst bleek bij sommige van de activiteiten niet heel hoog. Daarom staan er een aantal
vernieuwende activiteiten op het programma.
Reiscommissie
Met slechts één lid van vorig jaar en vijf nieuwe commissieleden beloofde het een spannend eerste
halfjaar voor de Reiscommissie te worden. Dat was het af en toe ook. Het stokje overnemen van de
doorgewinterde Kleioten van vorig jaar bleek nogal eens een behoorlijke uitdaging. Er waren wat
stressmomenten rondom de locatiekeuze, hostels die niet terugmailden en angst voor mogelijk
lastige situaties in Oost-Europa. Met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen heeft de
commissie deze obstakels weten te overwinnen. Eenzelfde stressmoment leek eraan te komen toen
het met de aanmeldingen niet overdreven hard ging. Deze angst bleek onterecht want de reis zit
meer dan vol. De commissieleden zijn nu druk bezig met de invulling van de negen dagen die we in
het buitenland zullen spenderen. Het belooft een mooie reis te worden die ons naar München,
Boedapest en Ljubljana zal brengen! Met Bob achter het stuur is ook een onderhoudend vervoer
weer gegarandeerd.
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Bestuursactiviteiten
Op de bestuursactiviteiten die wij tot nu toe hebben georganiseerd kunnen wij met veel
tevredenheid terugkijken. De commissiedag was een succes en ook de Battlefieldtour die half
november plaatsvond was zeer geslaagd. De samenwerking met dhr. Melching verliep zoals
gewoonlijk goed en tijdens het weekend heeft hij ons weer voorzien van veel nuttige informatie en
gezelligheid. Daarnaast was de eerste editie van ‘Kleio aan tafel’ een succes met een groot aantal
deelnemers en enthousiaste reacties. Over niet al te lange tijd zal er een tweede editie worden
georganiseerd. Ook de variatie aan borrels met af en toe een speciale borrel, zoals de
nieuwjaarsborrel met SES, bleek een succesformule.
Het komende halfjaar staan er een aantal vaste maar ook nieuwe activiteiten op het
programma die zullen worden georganiseerd door het bestuur. Allereerst natuurlijk de liftwedstrijd
die niet mag ontbreken. We mogen daar nog niks over zeggen, maar het belooft een mooie wedstrijd
te worden. Daarnaast zullen we dit jaar ook een Papa- en Mamadag organiseren halverwege april.
Tijdens deze dag zullen ouders en andere familieleden een kijkje nemen in ons dagelijks leven als
(kunst)geschiedenisstudent.

Verder

zullen

we

studeersessies

en

de

voorzitter-

en

penningmeestervergaderingen houden en zal het jaar afgesloten worden met het actieve ledenuitje.
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Tot slot
We kunnen concluderen dat het erg goed gaat met Kleio en wij kijken dan ook met trots terug op het
afgelopen halfjaar. We zijn zeer tevreden over de opkomst bij activiteiten en de borrels en hopen
deze trend alleen maar voort te kunnen zetten. Daarnaast is Kleio een groot aantal actieve
eerstejaarsstudenten rijker. Het komende halfjaar belooft veel goeds en wij kijken dan ook uit naar
de komende maanden met nog meer leuke activiteiten, borrels en reisjes.

Het zesentachtigste bestuur van Kleio,
Sara Corbey
Voorzitter

Merel de Beer
Secretaris

Steven Lindelauff
Penningmeester

Stijn Voet
Commissaris intern

Ali Yurtseven
Commissaris extern
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