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Introductie

Bij dezen presenteert het 93ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis aan

de Universiteit van Amsterdam, haar beleidsplan voor het academisch jaar 2022/2023.

We kijken terug op een zeer geslaagd jaar waarin veel mooie activiteiten hebben

plaatsgevonden, ondanks de tegenslagen die het 92ste bestuur heeft gekend wegens de

lockdown in de winter. Het 93ste bestuur kijkt dan ook met veel energie en enthousiasme

uit naar het aankomende studiejaar. Wij willen allereerst het 92ste bestuur bedanken

voor haar harde werken en toewijding. Wij willen het wijdverbreide enthousiasme en de

brede participatie onder onze oude en nieuwe leden, dat door het 92ste bestuur vorig jaar

opnieuw is aangewakkerd, behouden en voortzetten. Aankomend jaar zal zodoende

wederom aandacht worden besteed aan de borrels, reizen en (bestuurs)activiteiten. Om

als bestuur voor alle leden toegankelijk te zijn, willen wij bij zoveel mogelijk activiteiten

en reizen aanwezig zijn. 

Het 93ste bestuur zal zich hoofdzakelijk gaan richten op educatie, communicatie en

toegankelijkheid. Wij willen hierin de lijn van het 92ste bestuur voortzetten en daarop

verder bouwen. Gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus hopen wij geen

hinder te ondervinden van eventuele maatregelen. Wij zullen ons aankomend jaar echter

flexibel opstellen tijdens het organiseren van activiteiten. Kleio is en blijft een vereniging

voor studenten. Wij vinden het aldus belangrijk om academische ontwikkeling te

stimuleren. Ook hechten wij veel belang aan communicatie, zowel binnen als buiten de

vereniging. Soepele communicatie tussen het bestuur en haar commissies alsook tussen

de vereniging en externe partijen is van groot belang om een vereniging goed te laten

functioneren. Ten slotte willen wij ons inzetten voor toegankelijkheid. Wij vinden het

van groots belang dat iedereen zich welkom en betrokken voelt bij de vereniging. 
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Vereniging

Educatie

Dit jaar zal opnieuw de focus liggen op educatie. Komend academisch jaar zal het hoger

onderwijs weer zonder beperkingen mogen heropenen. Na een onrustig jaar met zowel

online als fysiek studeren willen we studenten helpen bij een soepele overgang naar het

compleet fysieke studeren op de universiteit. Wij willen hiervoor Studeren met Kleio

intensiveren door middel van een vragenuur, over de precieze vormgeving hiervan zijn

wij nog in overleg. Ook willen wij de communicatie met de Universiteit van Amsterdam

verbeteren om te voorkomen dat deadlines en toetsen met reizen botsen. Daarnaast

willen we ervoor zorgen dat er een goede band behouden wordt met docenten en

administratieve/logistieke medewerkers. 

Naast de studie zal de vereniging aandacht besteden aan activiteiten met

betrekking tot geschiedenis. Hierbij moet gedacht worden aan stages, lezingen en

historisch gethematiseerde activiteiten.

Communicatie

Komend jaar zal de focus liggen op communicatie. Zowel interne als externe

communicatie zijn van groot belang bij het goed functioneren van een vereniging. Wat

betreft interne communicatie hopen wij de algemene leden meer te betrekken. Wij

willen dit bereiken door het houden van ledenbijeenkomsten, het houden van enquêtes

en het hebben van een toegankelijke uitstraling. Daarnaast zal de nieuwsbrief weer

maandelijks worden opgepakt, zodat leden op de hoogte worden gehouden van wat er

speelt in de vereniging. Ook zullen wij actiever op social media zijn om meer in contact

te komen met de leden. De communicatie tussen bestuur en de commissies is tevens ook

van groot belang. Wij willen dit bereiken middels het houden van gesprekken tussen

commissievoorzitters en de Commissaris Intern alsook regelmatig contact houden met

de commissies.

Wat betreft externe communicatie willen wij ons inzetten voor een hechte en

communicatieve band met de UvA. Een goede communicatie is van belang voor zaken

zoals het voorkomen van conflicterende reis- en tentamendata. Ook willen wij de

communicatie tussen Kleio en docenten zelf verbeteren met het oog op prettige

samenwerkingen voor studiegerelateerde activiteiten. Tevens is de communicatie tussen
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externe partijen, zoals andere verenigingen en bedrijven, ook van belang om activiteiten

te verbeteren. Onze Commissaris Extern zal zich dit jaar inzetten om een strakke externe

communicatie gedurende het jaar te behouden. 

Toegankelijkheid

Het 93ste bestuur wil zich benaderbaar en aanspreekbaar opstellen. Om dit te bereiken,

zullen wij ons open opstellen en proberen bij zoveel mogelijk borrels en activiteiten als

compleet bestuur aanwezig te zijn. Bovendien zullen wij als bestuur actief en openhartig

zijn tijdens activiteiten en op de Kleiokamer. Wij zullen aankomend jaar een wekelijks

spreekuur organiseren en benadrukken dat leden altijd welkom zijn om met het 93ste

bestuur in gesprek te gaan. Om de betrokkenheid van de leden te vergroten houden wij

ledenbijeenkomsten om op informele wijze in gesprek te gaan met leden over hun visie

op het beleid. Verder houden wij ook voor de Halfjaarlijkse ALV een anonieme enquête

over het algemeen functioneren van het bestuur. 

De genoemde middelen zijn voorgaande jaren al ingezet om betrokkenheid van

de leden te stimuleren. Dit is afgelopen jaar, ondanks limiterende coronamaatregelen,

goed gelukt. Wij willen hierop voortbouwen en ons inzetten om leden, ongeacht hun

studiejaar, te betrekken bij de vereniging. Om zoveel mogelijk jaarlagen te betrekken

zullen wij in gesprek en overleg gaan over een Mastercommissie, en houden wij zoals

voorgaande jaren ook een Introductieweekend voor eerstejaars. Daarnaast houden wij

de Bring-a-Buddyborrel in de planning, zodat het ook later in het jaar makkelijker is om

actief te worden bij de vereniging. Tevens zullen we meer themaborrels houden, zodat

leden die niet veel bij andere activiteiten kunnen zijn, toch gemotiveerd raken om actief

te blijven.

Bovenal zullen wij elk lid op het hart drukken dat ze altijd welkom zijn in de

vereniging. 

Borrel

Verleden studiejaar is er weer volop geborreld. Na een stroef begin, waarin nog sprake

was van lockdown, kon er in januari wederom ‘normaal’ geborreld worden. Dit gebeurde

als vanouds in Café Diep, iets wat wij dit jaar van plan zijn door te zetten. Het contact

met de eigenaar van Diep verloopt erg goed, wat onze hechte samenwerking blijft

bevorderen. Vorig jaar werd er uitgeweken naar Café P96 voor activiteiten die meer
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ruimte vereisen of bijvoorbeeld een gezamenlijke borrel met studievereniging SES.

Aankomend jaar zullen wij ook Café P96 in ons achterhoofd houden voor zulke

activiteiten.

Buiten deze twee locaties verwacht het 93e bestuur geen last meer te hebben van

eventuele lockdown-regels. Mochten deze regels er toch aan lijken te komen zal er

worden gekeken naar andere oplossingen. Er kan dan gekeken worden naar eventuele

behoefte voor onlineborrels, maar uit ervaring van voorgaande jaren, dunkt ons deze

behoefte laag.

Spreekuur

Net als voorgaande jaren willen wij een spreekuur implementeren. Echter zullen we het

aantal spreekuren verminderen van twee naar één wekelijks spreekuur. Dit aankomend

jaar willen wij ons benaderbaar en aanspreekbaar opstellen. Dit willen we bereiken door

leden op het hart te drukken dat ze altijd welkom zijn in de vereniging en door ons open

en verwelkomend op te stellen. Wij zullen opnieuw een filmpje maken voor nieuwe

studenten, zodat zij weten waar de Kleiokamer zich bevindt. Wij hopen dat op deze

manier leden zich welkom voelen en ons kunnen bereiken als ze vragen of opmerkingen

hebben.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement (HR) bevat de regels die Kleio toepast op bijvoorbeeld het

betalen van de contributie en het in- en uitschrijven voor activiteiten. Doordat deze

regels voor alle leden van Kleio gelden is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van het

huishoudelijk reglement en daarmee akkoord gaan. Het huishoudelijk reglement is te

vinden op de website van Kleio onder het kopje Organisatie1. Nieuwe leden krijgen het

huishoudelijk reglement opgestuurd 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 meerderheidsstemming van de Algemene Ledenvergadering.

Social media en website

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

jaar is gebleken dat Instagram de belangrijkste vorm van communicatie is binnen Kleio.

1 https://kleio-amsterdam.nl/huishoudelijk-reglement/

6

https://kleio-amsterdam.nl/huishoudelijk-reglement/


De grote aanwezigheid op Instagram willen wij aankomend jaar voort blijven zetten.

Doordat wij echter onze communicatie naar leden, oud leden, studenten en andere

verenigingen zo efficiënt mogelijk willen houden, zullen wij dit jaar ook nog steeds

gebruik blijven maken van de Facebookpagina. Door deze twee vormen van

communicatie te gebruiken hopen wij zoveel als mogelijk studenten van buiten de

vereniging te bereiken.

Net als vorig jaar willen wij de commissies blijven stimuleren om hun

Instagramaccount actief te houden en regelmatig updates en promoties online te zetten.

Er is gebleken dat de commissie-accounts op Instagram het zeer goed doen en wij willen

hier opnieuw actief mee te werk gaan. 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. 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.

Dit jaar willen wij op de social media aan het begin van elke maand een overzicht

geven van de geplande activiteiten die eraan komen. Op die manier hopen wij zoveel

mogelijk leden van Kleio aan te trekken en te enthousiasmeren voor de aankomende

evenementen.

Na veel activiteiten en reizen werden er foto’s geplaatst waar leden konden

terugblikken op leuke momenten. Wij zullen dit aankomend jaar blijven voortzetten

door ervoor te zorgen dat op elke reis en activiteit een bestuurslid of iemand

aangewezen door het bestuur aanwezig is om foto’s te maken. Wij zullen na de reizen en

activiteiten de foto’s posten op social media en/of op de website, zodat ze ook voor de

leden beschikbaar zijn.

Er is wederom, net als vorig jaar, een Whatsapp-groep aangemaakt voor alle

eerstejaars studenten waarin ook de Kleio activiteiten gepromoot kunnen worden. 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. Wel zijn wij van

plan binnen de website wat veranderingen te maken, zoals het verwijderen van de

Agenda, omdat wij ervoor hebben gekozen deze op een andere manier vorm te geven.

Uiteraard blijven wij de Kleio-pagina per commissie updaten als er activiteiten gepland

staan of geweest zijn.
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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 het bestuur en de RvA, net als in

voorgaande jaren. Er is sinds afgelopen jaar ook een witboek opgesteld voor de RvA. Dit

jaar zal het gebruik van het buddysysteem worden doorgetrokken. De buddy is bedoeld

als iemand bij wie een bestuurslid terecht kan voor extra hulp en advies. Dit systeem

leek afgelopen jaar te hebben geholpen met de emotionele gesteldheid van de

bestuursleden. Dit jaar zal de RvA bestaan uit: Inez Snijder, Lotte Pebesma, Evita

Minnaard, Merijn Collignon en Bart van Oostrom.

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)

Kleio is lid van Studenten Geschiedenis Nederland (SGN), dit is een overkoepelende

organisatie voor studieverenigingen geschiedenis in Nederland. De SGN is dan ook een

belangrijk orgaan voor de communicatie tussen geschiedenis studenten uit verschillende

steden.

Ieder jaar organiseert de SGN de SGN-dag in een van de aangesloten

studentensteden. Afgelopen jaar was Nijmegen de gaststad en was het thema van de dag

The Sound of History. Dit jaar zal wederom de SGN-dag plaatsvinden. Ditmaal is

Amsterdam de gastheer voor alle studenten Geschiedenis die daar behoefte aan hebben.

Dit gastheerschap, wat we delen met studievereniging Merlijn van de VU,

betekent dat we een nieuwe commissie moeten opstellen. Vanuit het 93e bestuur zullen

de Penningmeester, Abby van Tol, en de Commissaris Extern, Daniël Bottelier,

plaatsnemen in deze commissie. De hoofdtaak van deze commissie is het organiseren

van de SGN-dag.

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 en een groot feest. 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

denkbeelden en visies.
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Reizen

Gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus, hopen wij geen last te hebben van

maatregelen. Wij zijn hoopvol dat wij dit jaar weer reizen naar het buitenland kunnen

organiseren. In november zal de Battlefieldtour plaatsvinden, die door het bestuur

georganiseerd wordt. In het tweede semester organiseert de Kunstcommissie de Grote

Kunstreis en organiseert de Reiscommissie de Grote Reis. Ook zal de Filmcommissie

wederom de Filmreis organiseren. De Toekomstcommissie heeft plannen om het

Dagje/Nachtje te organiseren, maar daar zijn we nog met de commissie in overleg.

Tevens hopen wij als bestuur dit jaar het Liftweekend na vele jaren weer te kunnen

introduceren.

Bij het organiseren van deze reizen zullen wij flexibel zijn en zal er tijdens het

organiseren van de reizen goed gelet worden op de annuleringsvoorwaarden van

boekingen.
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Financiën

Het grootste deel van de inkomsten van Kleio komt, net als voorgaande jaren, uit de

contributiegelden. De ledenaantallen zijn dit jaar iets lager uitgevallen ten opzichte van

vorig jaar. Wegens deze lagere ledenaantallen was er in eerste instantie ook minder

budget om te verdelen over de commissies. In overleg met de kascommissie is gekeken

naar oplossingen om de commissiebudgetten op niveau te houden. Er is daarom gekozen

dit jaar geen vast bedrag voor het volgende Lustrum in te begroten gezien het feit dat er

in de voorgaande twee jaar al 3000 euro gespaard is voor het Lustrum. Op deze manier

verwachten we de activiteiten die Kleio organiseert op peil te houden voor dezelfde

prijzen.

Een tweede belangrijke inkomstenbron voor Kleio is de sponsordeal met

Athenaeum. Aangezien het totaal aantal leden niet significant veranderd is ten opzichte

van vorig jaar is de verwachting dat de inkomsten uit deze sponsordeal ongeveer

hetzelfde blijven.

De situatie omtrent het coronavirus ziet er voor het komende studiejaar hoopvol

uit. Wij zullen ons echter nog altijd flexibel op blijven stellen ten aanzien van het

coronavirus, zo ook op financieel gebied. Zo zal er ook dit jaar nog steeds extra gelet

worden op bijvoorbeeld annuleringsvoorwaarden. Dit zal benadrukt worden tijdens de

penningmeestergesprekken.

Na de Overdrachts-ALV eind september zal de bestuurlijk Penningmeester

gesprekken voeren met de commissiepenningmeesters om de financiële plannen voor

het aankomend studiejaar te bespreken. Halverwege het jaar zal een tweede ronde van

deze gesprekken plaatsvinden. De afgelopen jaren heeft Kleio ook gekeken naar

mogelijkheden om subsidies aan te vragen voor het organiseren van activiteiten.

Aangezien de verwachting dit jaar is dat er minder inkomsten zullen komen uit de

contributiegelden zal deze lijn voortgezet worden zodat het mogelijk blijft om

activiteiten betaalbaar te houden.

Wij kijken hoopvol en met financieel vertrouwen uit naar het komende studiejaar

en verwachten veel leuke activiteiten en reizen te organiseren.
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Commissies

Kleio heeft een succesvol, maar roerig jaar achter de rug. Kleio heeft het afgelopen jaar,

ondanks moeilijkheden omtrent het coronavirus, veel mooie activiteiten kunnen

organiseren en dat is te danken aan haar commissies.

Communicatie en flexibiliteit waren sleutelwoorden voor het afgelopen jaar. Door

middel van goede communicatie met de commissies, haar voorzitters en de leden

hebben de meesten kunnen genieten van geweldige activiteiten. Wij als bestuur vinden

het belangrijk dat wij deze communicatie blijven waarborgen. Dit willen we doen door

het behouden van de persoonlijke en directe communicatie van het bestuur met de

commissievoorzitters en -leden. Door het voortzetten van de voorzittersgesprekken,

nieuwe-ledengesprekken en penningmeestergesprekken willen wij de banden met de

commissies optimaal houden.

Kleio heeft dit jaar een totaal van negen commissies: de Feestcommissie, de

Filmcommissie, de KIFcommissie, de Kunstcommissie, de Onderwijscommissie, de

Reiscommissie, de Toekomstcommissie, de SGN-commissie en de Introductiecommissie.

Voor de meeste van deze commissies zullen de sollicitaties starten op dinsdag 27

september en eindigen op 9 oktober. De uitzonderingen hierop zullen de

Introductiecommissie en de Reiscommissie zijn. De Introductiecommissie zal haar

sollicitaties openen na de Halfjaarlijkse ALV en de Reiscommissie zal haar sollicitaties

openen na de Grote Reis. Om iedereen een goed beeld te geven over deze commissies

hebben wij op dinsdag 20 september een Speeddateborrel georganiseerd. Op deze

manier willen wij de leden optimaal kennis laten maken met deze commissies en

daarmee Kleio een nieuw succesvol jaar in laten gaan.

Het 93ste bestuur streeft ernaar om de communicatie met de commissies en haar

leden soepel te laten verlopen. We willen toegankelijkheid creëren zodat de leden niet

bang zullen zijn om naar ons toe te stappen. Zo hopen wij aankomend jaar samen met de

commissies veel mooie activiteiten en reizen neer te zetten.

Feestcommissie

Ondanks dat Kleio een studievereniging is, bevat Kleio elk jaar ook meerdere activiteiten

die niet gerelateerd zullen zijn aan studeren. Afgelopen jaar heeft de commissie al laten

zien dat het zeker mogelijk is om leuke activiteiten te organiseren in onzekere tijden. De
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commissie wil dit jaar dan ook behoorlijk uitpakken. Activiteiten die zeker niet mogen

ontbreken zijn een openingsfeest, een kroegentocht, themaborrels, een gala, een

afsluitende barbecue en veel feesten in samenwerking met andere verenigingen. De

commissie wil dit jaar, naast het organiseren van gezellige avonden, onze Kleioleden

laten zien dat Amsterdam een zeer mooie stad is om uit te gaan. De Feestcommissie zal

dit jaar met vol enthousiasme in gaan om onze leden een fantastisch jaar te bieden.

Filmcommissie

Vorig jaar had de Filmcommissie veel succes met haar Filmreis en andere activiteiten en

met datzelfde enthousiasme zal zij dit jaar nieuwe filmuitjes organiseren. Haar

programma zal dit jaar bestaan uit onder andere verschillende bioscoop- en

filmtheaterbezoeken. Kleioleden zullen dit jaar kunnen profiteren van korting op hun

kaartjes en achteraf organiseert de commissie altijd een drankje. In maart zal weer de

welbekende Filmreis worden georganiseerd naar een filmfestival in een nader te bepalen

Europese stad. Deze reis zal meerdere stadswandelingen, musea en veel andere

activiteiten bevatten, met uiteraard aandacht voor films. Tegen maart en april wil de

commissie een Filmwedstrijd organiseren, waar leden twee workshops over filmmaking

kunnen volgen en vervolgens zelf een korte film van 5 minuten maken. Aan het einde van

het jaar, in de periode mei, zal een Filmquiz op het programma staan: een Pubquiz waar

Kleioleden hun filmkennis kunnen testen en de winnaars een leuke prijs zullen

ontvangen. Met nieuwe gezichten zal de commissie het komende jaar ingaan en zij kijkt

uit naar groot succes!

KIFcommissie

De KIFcommissie verwacht komend jaar elk kwartaal weer een nieuwe KIF uit te

brengen. De commissie heeft dit jaar een aantal veteranen verloren, maar de kennis zal

goed worden doorgegeven aan een nieuwe, enthousiaste generatie. De commissie heeft

dit jaar als doel om de KIF creatief in een nieuw jasje te steken en vooral een nieuwe

wind door het blad te laten gaan. Dit houdt onder andere in dat de KIF leesbaarder moet

worden, en daarnaast toegankelijker en laagdrempeliger voor de lezers. Kleioleden

zullen dit jaar vaker de kans krijgen een stukje in te sturen, en zullen er minder

regelmatig lange, literaire stukken de pagina’s domineren. Komend semester is de

KIFcommissie van plan om twee volledig nieuwe edities uit te brengen. Deze zullen
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gevuld zijn met stukken die men gewend is van de KIF, maar ook met onverwachte

verrassingen. De KIF zal dit jaar veranderen en met de nieuwe, enthousiaste

commissieleden zal dit een groot succes worden.

Kunstcommissie

De Kunstcommissie verheugt zich om op volle toeren het nieuwe collegejaar in te gaan.

Vorig jaar wist de commissie verscheidene activiteiten te organiseren zoals de bezoeken

aan de Nationale Opera & Ballet voor Don Giovanni en Raymonda en de tocht naar

Escher in het Paleis in Den Haag. Toch waren er ook tegenvallers. Door het financiële

risico van corona toentertijd moest de parel der activiteiten: de Grote Kunstreis naar

Rome, helaas geannuleerd worden. De Kortste Kunstreis naar Rotterdam kwam als

alternatief om de Kleioleden toch van wat cultuur te laten proeven. Komend jaar streeft

de Kunstcommissie ernaar om deze traditie voort te zetten. Maar er zal ook meer ruimte

komen voor creatieve activiteiten waarin kunst niet alleen bekeken maar ook gecreëerd

wordt door onze eigen beste Kleioleden. Daarnaast kijkt de commissie uit naar het

organiseren van een grandioze terugkeer van de Grote Kunstreis. Kortom, aankomend

jaar gaat de Kunstcommissie een poging wagen Kleioleden enthousiast te maken voor

kunst, dus maak jullie klaar voor een mooi jaar!

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissie heeft enorm veel zin in aankomend jaar, waar oude en

vertrouwde activiteiten van de commissie zullen terugkomen. Echter zullen niet alleen

bekende activiteiten terugkeren, maar ook zal de commissie aan het werk gaan voor

nieuwe, frisse activiteiten. Voor de eerste activiteit staat zoals gewoonlijk de Nacht van

de Geschiedenis op het programma, die dit jaar in het Rijksmuseum zal plaatsvinden.

Hopelijk kan de commissie bij deze activiteit haar enthousiaste, nieuwe commissieleden

voorstellen! Ook staat in het aankomende half jaar de gratis boekenborrel bij het IISG

weer op de planning, na de grote opkomst van vorig jaar. Andere succesnummers als de

Historische Pubquiz, het Kleio-Dictee en natuurlijk het Kroegcollege zullen ook zeker

terugkeren op de Kleio-agenda. Als extra activiteit kan er eventueel weer een

museumbezoek plaatsvinden. De commissie kijkt uit naar dit jaar, waarbij ze de hoop

hebben Kleio te verbinden met hun studentenleven.
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Reiscommissie

De Reiscommissie gaat het aankomende half jaar weer alles uit de kast trekken om een

fantastische reis te organiseren voor 50 enthousiaste geschiedenisstudenten. De

commissie bestaat dit jaar uit acht man die het hele jaar aan het werk zullen gaan voor

die ene speciale reis: de Grote Reis. Binnen de commissie zullen ze veel aan het werk zijn

met het zoeken van steden, musea en het in elkaar zetten van dagprogramma’s. Naast de

Grote Reis zal de commissie ook meerdere borrels organiseren: bij de

Kennismakingsborrel zullen de leden van de commissie zichzelf en de activiteiten

introduceren, en vervolgens de Bekendmakingsborrel, waarbij de bestemming van de

Grote Reis 2023 bekend zal worden gemaakt. Vanwege het grote aantal leden binnen de

commissie zal zij met al deze mankracht pogingen wagen om ook activiteiten binnen

Nederland te organiseren, om zo de Kleioleden kennis te laten maken met de cultuur

dicht bij huis, zoals een stad met een grote geschiedenis of een instelling als het

Zuid-Afrikahuis. Kortom, de Reiscommissie zal dit jaar alles op alles zetten voor een

onvergetelijk jaar.

SGN-Commissie

De Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) is een commissie die erop toespitst

geschiedenisstudenten door het hele land met elkaar te verbinden. Dit doen we door elk

jaar een SGN-dag in een andere aangesloten stad te organiseren, deze dag staat in het

teken van geschiedenis en bevat verschillende activiteiten. Bovendien wordt er ook nog

een extra SGN-dag georganiseerd, hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een sportdag.

Dit jaar (2022-2023) is de organisatie van de SGN-dag de verantwoordelijkheid van

Amsterdam; anders gezegd: van ons! Dit betekent dat wij dit jaar een SGN-commissie in

het leven roepen. Deze commissie heeft als enige doel de SGN dag in Amsterdam te

voorzien van leerzame en leuke activiteiten. Omdat er nog een bestuur uit Amsterdam

(Merlijn van geschiedenis aan VU) in de SGN zit en zodoende ook bijdraagt aan de

organisatie van de SGN-dag dit jaar, zullen er ook afgevaardigden van deze vereniging in

de SGN-commissie komen. Kleio hoeft deze commissie dus niet helemaal zelf te vullen.

Toekomstcommissie

Komend studiejaar wordt een jaar waarin de Toekomstcommissie zich zichtbaarder wil

maken binnen Kleio. Afgelopen jaren zijn veel activiteiten verdwenen door de
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coronamaatregelen en zijn veel enthousiaste leden minder geneigd om naar (activiteiten

van) deze commissie te komen. Komend jaar wil de commissie hier verandering in

brengen, door kleinschalige activiteiten ruimschoots van tevoren aan te kondigen. Zo is

er genoeg tijd voor mond-tot-mond reclame, wat uit ervaring vaak de beste vorm van

reclame is. Komend jaar heeft de Toekomstcommissie meerdere activiteiten op het

programma staan, waarbij de hoop is ook cursussen en avonden te organiseren voor het

uitbreiden van vaardigheden, zoals het opstellen van een CV en stages zoeken. Ook

hopen wij nog het Dagje-Nachtje te organiseren, maar daarover zijn we nog in overleg,

Met nieuwe leden probeert de Toekomstcommissie dit jaar haar commissie weer op de

kaart te zetten.

Introductiecommissie

De Introductiecommissie heeft haar sollicitaties geopend na de Halfjaarlijkse-ALV in

februari. Het doel van deze commissie is het organiseren van het introweekend, wat

traditiegetrouw in half september valt. De leden van de commissie hebben sinds februari

er veel moeite in gestopt om de toekomstige leden een zo leuk mogelijke start te geven

voor het nieuwe academische jaar. Deze commissie zal na onze Halfjaarlijkse-ALV haar

sollicitaties weer openen en gaat op zoek naar nieuwe enthousiaste leden.
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Bestuursactiviteiten

In het komende jaar zal het bestuur diverse activiteiten organiseren. In september is het

spits afgebeten met de Speeddateborrel. Leden konden hier kennismaken met de

verschillende commissies van Kleio. Hierna zijn de commissiesollicitaties opengegaan. In

oktober wordt de Commissiedag georganiseerd, waarbij nieuwe commissieleden elkaar

beter leren kennen. In november zullen we een belangrijke traditie voortzetten en gaan

we met dhr. Dr. Melching naar Verdun voor de Battlefieldtour. Dit jaar wordt tijdens de

Battlefieldtour ook dhr. Dr. Pas ingewerkt voor toekomstige Battlefieldtours. In

december zullen we Kleio’s Kerst aan Tafel organiseren. Tevens willen wij ergens in de

wintermaanden een maatschappelijk project organiseren. Hier zijn we nog voor in

overleg. De Liftwedstrijd, die een lange tijd is weggeweest, willen wij graag weer in juni

organiseren. Naast deze leuke activiteiten willen wij aan het eind van het academisch

jaar staat een commissieweekend organiseren, om de commissieleden te bedanken voor

hun inzet. Tevens willen wij de Familiedag weer organiseren. Normaliter wordt deze

activiteit om het jaar georganiseerd, maar vanwege het grote succes van deze activiteit

willen we het ook dit jaar herhalen. Op deze dag kunnen leden hun familie uitnodigen

om colleges te volgen, wordt er een rondleiding door Oudemanhuispoort gegeven en

wordt de dag afgesloten met een gezellige borrel.

Zoals afgelopen jaar willen wij graag weer Ledenbijeenkomsten houden. Tijdens

deze Ledenbijeenkomsten kunnen leden op informele wijze met het bestuur in gesprek

gaan over het beleid. Wij zien dit als een goede bron voor suggesties, verbeteringen en

feedback. Daarnaast organiseren wij dit jaar weer wekelijkse borrels en willen wij

aankomend jaar deze borrels opleuken met verschillende thema’s.

Bij het organiseren van alle bovenstaande activiteiten worden uiteraard de

coronamaatregelen in acht genomen en zullen de richtlijnen van de overheid leidend

zijn.
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Tot slot

Wij leggen dit jaar de focus op educatie, communicatie en toegankelijkheid. Als een

studievereniging willen we educatie vooropstellen en dat ook toepassen in ons beleid en

onze activiteiten. Daarnaast willen wij de interne en externe communicatie verbeteren.

Ten slotte hopen we door ons benaderbaar en aanspreekbaar op te stellen om nieuwe

leden aan te trekken en huidige leden meer te betrekken in de vereniging. Wij zijn

erg trots dat wij ons het 93e bestuur van Kleio mogen noemen en kijken met veel zin en

energie uit naar komend jaar. Met veel actieve leden, hardwerkende commissies en

enthousiaste eerstejaars hebben wij er het volste vertrouwen in dat dit een fantastisch

jaar zal worden. Wij hebben er zin in!

Het drieënnegentigste bestuur van Kleio,

Stefanie Collignon

Voorzitter

Eva Asjes

Secretaris

Abby van Tol

Penningmeester

Siem Mulder

Commissaris Intern

Daniël Bottelier

Commissaris Extern
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