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Introductie
Hierbij brengt het 91ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam, verslag uit over het eerste halfjaar van studiejaar 20202021.
Met veel plezier, ondanks de coronacrisis, kijken wij terug op het afgelopen
semester. Na de Overdrachts-Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn de commissies
aangevuld met veel nieuwe enthousiaste leden. Deze commissies hebben vervolgens
gezorgd voor mooie, creatieve activiteiten. Hierdoor heeft Kleio toch in deze moeilijke
tijd voor gezelligheid kunnen zorgen.
In ons beleidsplan aan het begin van het jaar is aangegeven waar het 91ste
bestuur dit jaar aan wilde werken. Belangrijk was hierbij ons speerpunt flexibiliteit.
Gezien de coronacrisis bleek het belangrijk voor de hele vereniging om flexibel te
blijven en aanpassingen te maken. Het was geen makkelijk halfjaar en het organiseren
van evenementen vergde meer energie en creativiteit. In dit verslag zal worden
teruggekeken op het eerste halfjaar. Verder worden plannen besproken voor het
tweede semester.
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Vereniging
Educatie
Kleio is een studievereniging voor Geschiedenis. Hierdoor is het belangrijk om nadruk
te leggen op de studie. Dit semester hebben wij twee keer in de tentamenweken
Studeren met Kleio georganiseerd. Zodra het kan willen wij Studeren met Kleio weer in
een lokaal op de UvA laten plaatsvinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal het online
Studeren met Kleio doorgaan. Verder is de Acquisitiecommissie bezig een deal te sluiten
met een bedrijf dat zich richt op starters op de arbeidsmarkt. Dit bedrijf helpt studenten
met een eerste baan of stageplek vinden. Eveneens hebben wij een handleiding ‘hoe
vakaanmelding werkt’ gestuurd in de groepschat van de eerstejaars om hen zo toch te
kunnen helpen.
In het tweede semester zal nog gekeken worden naar het organiseren van een
online Masterborrel. Verder zullen wij nog kijken of we stages wat meer op de
voorgrond kunnen brengen, door op de website het kopje ‘stage’ vaker bij te werken.
Ook willen wij nog een keer met de Faculteit Geesteswetenschappen om tafel gaan
zitten om te kijken naar verschillende activiteiten die een student Geschiedenis naast de
studie kan doen. Bovendien zullen de Onderwijscommissie en Toekomstcommissie de
infoavond voor studeren in het buitenland organiseren.
Inclusiviteit
De focus ligt dit jaar ook op inclusiviteit. Het 91ste bestuur wil dat Kleio een
toegankelijke vereniging is waar iedereen zich van alle jaarlagen welkom voelt .
Hiervoor hebben wij dit jaar nog meer de nadruk gelegd op Instagram, gezien veel
eerstejaars geen gebruik maken van Facebook. Op deze manier kunnen we onze nieuwe
leden goed bereiken. Zo waren bijvoorbeeld bij de Historische Pubquiz van de
Onderwijscommissie veel eerstejaars aanwezig. Zij waren echter niet de enige, deze
activiteit werd goed bezocht door alle verschillende jaarlagen. Bij de online borrels en
de online game avond zijn eerste- en meerderejaars langsgekomen. Als bestuur zijn we
hier erg tevreden mee.
Gedurende het tweede halfjaar willen we nog meer mensen bij Kleio gaan
betrekken uit alle verschillende jaarlagen. We hopen dit dan ook weer bij fysieke
activiteiten te kunnen doen. Tot die tijd blijven we online spreekuren en borrels
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inplannen om benaderbaar te zijn voor iedereen. Ook een activiteit voor eerstejaars
staat op de planning, om een tweede instroommoment bij de vereniging mogelijk te
maken. Verder zal het bestuur de optie verkennen om alsnog een introductieweekend
voor de eerstejaars te organiseren.
Flexibiliteit
Natuurlijk kunnen we dit halfjaar niet om de huidige coronacrisis heen. Door steeds
veranderende maatregelen hebben wij als bestuur vaak plannen moeten annuleren of
omgooien. Ook commissies hebben hier last van gehad, en niet alle activiteiten kunnen
laten plaatsvinden die op de planning stonden. De commissies hebben echter alsnog
leuke online activiteiten neer kunnen zetten. De bingo van de Lustrumcommissie is een
goed voorbeeld van van een creatieve oplossing hoe leden op een online manier toch
samen kunnen komen. Ook de KIFcomissie was creatief, en zorgde ervoor dat hun blad
verspreid werd onder de leden door deze zelf te bezorgen. Ten slotte hebben wij als
bestuur ook van moeten overstappen van fysieke borrels naar online borrels. Duidelijk
is dus dat we een veerkrachtige vereniging zijn en zelfs in deze moeilijke tijd met
creatieve oplossingen komen.
Het komende halfjaar willen wij graag deze lijn doorzetten. Het zal voor
commissies opnieuw een uitdaging zijn om leuke activiteiten te kunnen organiseren.
Wij kijken uit naar de activiteiten en hopen nog veel online en fysieke activiteiten te
mogen organiseren en meemaken. Door commissies en het bestuur wordt veel gebruik
gemaakt van sociale media. Dit is een goede manier om zichtbaar te blijven, en ook het
tweede semester zal hierop ingezet worden. Zo zal het bestuur komen met een
document voor commissies over hoe de sociale media het best benut kunnen worden.
Het intensiever gebruiken van de sociale media is ook belangrijker om toch leden te
kunnen bereiken. Commissies hebben hiermee wederom hun flexibiliteit laten zien.
Lustrum
Gezien vorig jaar de negentigste verjaardag van Kleio niet volledig gevierd kon worden,
hebben wij besloten om het lustrum ook dit jaar te vieren. De Lustrumcommissie is hier
dan ook druk mee bezig. Zo zullen zij aan het einde van het jaar een prachtige almanak
in elkaar zetten. De Lustrumweken zullen van 31 mei tot en met 11 juni plaatsvinden.
Vanwege de onzekerheid over wat tegen die tijd mogelijk zal zijn is de vormgeving
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hiervan nog niet vastgelegd. In deze periode zal het weer wel beter zijn, dus wordt
gemikt op activiteiten die (deels) buiten kunnen plaatsvinden. Er wordt gekeken naar
een online backup plan. Net zoals vorig jaar zullen commissies met verschillende ideeën
komen voor activiteiten. Na het aanhoren van al deze plannen zal de Lustrumcommissie
het budget over de commissies verdelen.
Borrel
Ondanks dat het niet consistent mogelijk was om bij elkaar te kunnen komen voor een
borrel, hebben we nog twee fysieke borrels kunnen organiseren. In het begin van het
jaar hadden we aangegeven liever niet terug te vallen op de online borrels, maar nood
breekt wet en door de aanhoudende maatregelen komen wij daarom terug op onze
woorden. De borrels die we hebben gehad werden goed bezocht en zo konden leden
onder het genot van een biertje toch in contact met elkaar blijven.
We hopen dat in het tweede we elkaar wel weer samen kunnen komen en met
elkaar kunnen proosten in de kroeg. Momenteel is het nog moeilijk om daar wat over te
zeggen. Wel zijn we nog in contact met Frank van Café Diep, zodat wanneer het kan wij
weer naar Diep kunnen voor goudgele rakkers tot het wazig wordt om de volgende
ochtend te zweren het nooit weer te doen. In het tweede semester willen we ook ons
meer richten op online themaborrels. Onlangs hebben we al een Among Us-avond gehad
die erg geslaagd was en zijn we aan het kijken of een bierproeverij mogelijk is en of we
meerdere soortgelijke spelletjes avonden kunnen realiseren.
Spreekuur
Het spreekuur is belangrijk voor het bestuur om toegankelijk te blijven. Daarom hebben
wij dit jaar verschillende keren het spreekuur georganiseerd zodat leden even met ons
kunnen kletsen of iets kunnen bespreken. Het spreekuur moest dit halfjaar in een online
format, dit digitale spreekuur vond één keer in de twee weken plaats. Net als ieder jaar
is ook een spreekuur georganiseerd met het doel om de eerstejaars te begeleiden met
hun vakaanmelding. Het komende halfjaar willen wij graag doorgaan met het houden
van spreekuren, en bijvoorbeeld ook eerste en tweedejaars helpen met het kiezen van
keuzevakken.
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Website en sociale media
Afgelopen semester is sociale media opnieuw ontzettend belangrijk gebleken om de
leden te bereiken. Doordat er bijna geen fysieke contactmomenten zijn geweest, was het
vaak het enige middel van communicatie.
Instagram blijft het makkelijkste platform om direct leden mee te bereiken om
mededelingen of activiteiten te delen. Commissies plaatsen hun activiteiten sinds vorig
jaar februari op hun eigen accounts. Het standaard Kleio-account deelt deze nog wel in
de story op Instagram. Deze story’s worden goed bekeken en zo bereikt de activiteit
alsnog genoeg leden. Om de planning overzichtelijk te houden maken we nu gebruik van
de functie hoogtepunten. Hier kunnen namelijk alle story’s, die activiteiten van die
maand betreffen, achter elkaar teruggevonden worden.
Om alle eerstejaars studenten van dit jaar goed te bereiken, zijn activiteiten ook
gedeeld in een Whatsapp-groep waar veel eerstejaars in zaten. Verder worden alle
activiteiten zoals gewoonlijk nog op Facebook en op de website gedeeld.

Privacyverklaring
Het 90ste bestuur heeft vorig jaar een privacyverklaring opgesteld vanwege de AVGwetgeving. Er ontbrak echter een onderdeel betreft de regelgeving omtrent het
beeldarchief van Kleio. Het bestuur wil daarom op deze ALV graag een toevoeging op
die privacyverklaring aankondigen. Deze toevoeging is nodig vanwege de
almanakuitgave van de Lustrumcommissie dit jaar. Het gaat om een toevoeging betreft
het beeldmateriaal en de verwerking van dat materiaal, omschreven in artikel 2 en 4
van de privacyverklaring. In artikel 2 staat beschreven welke persoonsgegevens Kleio
verwerkt en op welke manier. Hieraan willen we toevoegen dat beelden met personen,
gemaakt bij Kleio-activiteiten, mogen worden gebruikt voor het maken van een
almanak.
Artikel 2 ziet er dan uit als volgt:
Verwerking.
Artikel 2.
Kleio verwerkt in het kader van het lidmaatschap de volgende persoonsgegevens:
▪ Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht.
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▪ Adresgegevens.
▪ Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
▪ Jaar van lidmaatschap, studie en studentnummer.
▪ Beelden (foto’s en video’s) van Kleio-activiteiten waarop u bent afgebeeld.
De bovengenoemde persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt
door de vereniging:
a. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres
worden gebruikt voor de administratie van en controle op het lidmaatschap.
b. Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van een
maandelijkse nieuwsbrief en u te informeren over andere zaken en diensten van
de vereniging. Uitschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief is mogelijk via de
uitschrijfoptie onderaan de nieuwsbrief.
c. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om de jaarlijkse contributie
te kunnen innen, of om andere betalingen af te kunnen handelen.
d. Uw geboortedatum kan worden gebruikt om te controleren of u boven de
leeftijdsgrens van achttien (18) bent in het geval van evenementen waar alcohol
bij betrokken is.
e. Beelden van Kleio-activiteiten waarop u bent afgebeeld kunnen gebruikt worden
voor het maken van een almanak of dergelijke eigen doeleinden.
1. Zonder toestemming verstrekt de vereniging alleen uw persoonsgegevens aan
derden als daar een wettelijke verplichting toe is. Voor alle andere gevallen zal
afzonderlijk toestemming worden gevraagd.
2. In alle andere gevallen zal er individueel om toestemming voor de verwerking van
persoonsgegevens worden gevraagd. Vragen over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunnen worden gesteld aan secretaris@kleio-amsterdam.nl.
In artikel 4 over de bewaartermijn zal ook een aanpassing plaatsvinden betreft de
almanak. Artikel 4 lid 5 zal er als volgt uit gaan zien:
Bewaartermijn.
5. Andere archiefstukken omvatten foto’s en andere documenten gelieerd aan het
lidmaatschap, zoals notulen. Het bestuur ziet erop toe dat persoonsgegevens in dit
geval voor zover mogelijk worden gecensureerd. Dezen kunnen bewaard worden
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voor het maken van een almanak. Hierin zal geen gevoelige informatie verwerkt
worden. U kunt hier ten alle tijden bezwaar tegen maken door te mailen naar
secretaris@kleio-amsterdam.nl.
Deze wijzigingen in de privacyverklaring zullen per email doorgegeven worden aan alle
leden en alumni van de afgelopen vijf jaar. Hierin zal vermeld staan dat iedereen het
recht heeft om bezwaar te maken tegen de wijziging. Verder heeft iedereen, zowel leden
als alumni, het recht om bezwaar te maken tegen het publiceren van foto’s waarop zij
worden afgebeeld, ook in de almanak. Bezwaar maken of vragen stellen kan door te
mailen naar secretaris@kleio-amsterdam.nl.
Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) voorziet het bestuur van advies en bestaat dit jaar uit Carlijn
Verweij, Julia Ballak en Joris van Dijk. Met de Raad van Advies is het afgelopen halfjaar
drie keer overlegd. Dit is meer dan voorheen, en dat is ook het doel dit jaar. Samen met
de voorzitter is de RvA namelijk bezig om hun rol meer vast te leggen. Zo wordt ervoor
gezorgd dat de RvA, door het inplannen van meer besprekingen, wat meer betrokken is
bij de stand van zaken. Het afgelopen semester is met de RvA onder andere de online
activiteiten en de rol van Amerikanistiek binnen Kleio besproken. Aankomend semester
zal de rol van de RvA voor toekomstige jaren nog duidelijker worden vormgegeven, en
er zullen hiervoor nog verschillende vergaderingen plaatsvinden. Aan de hand hiervan
zal een witboek gemaakt worden voor de RvA.
Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)
Het afgelopen halfjaar hebben we het contact met verschillende verenigingen voor
Geschiedenis en de samenwerking met deze goed onderhouden. Zo hebben we iedere
maand vergaderd met afgevaardigden van de verscheidene besturen om te werken aan
de evenementen die de SGN in het tweede semester zal organiseren. Na een stil eerste
helft van het jaar zal SGN binnenkort enkele evenementen organiseren, waaronder een
spelletjesavond. Daarnaast zijn we druk bezig met de organisatie van de SGN-dag die
later dit jaar zal plaatsvinden. Wij hopen dat dit fysiek mogelijk is of gedeeltelijk, zo niet
zijn wij ook bezig met een online alternatief.
De SGN-dag zal dit jaar in Leiden plaatsvinden en zal groots worden gevierd

9

omdat dit vorig jaar, in het lustrumjaar, niet heeft kunnen plaatsvinden. De SGN-dag is
een educatieve en gezellige dag die doorgebracht wordt met verschillende studenten
Geschiedenis komende uit heel Nederland. Naast de SGN-dag zijn we nog aan het kijken
naar een andere extra activiteit later in het jaar, maar hierover volgt later meer
informatie.
Reizen
Zoals al aangekondigd in het beleidsplan hebben wij het eerste semester geen reizen
ondernomen, vanwege de onduidelijkheid rondom de coronacrisis. Wel is gekeken naar
het laten doorgaan van de Battlefieldtour. Deze reis zou aanvankelijk plaatsvinden in
het eerste weekend van februari. De Grote Kunstreis was gepland in maart, en hiervan
zou de bestemming Parijs zijn geweest. Helaas hebben wij door het negatieve reisadvies
vanuit de overheid beide reizen moeten annuleren. De Battlefieldtour kan hopelijk nog
wel verplaatst worden naar later dit jaar, hierover komt later meer informatie. De
huidige inschrijvingen voor de Battlefieldtour blijven geldig bij een verplaatsing van de
reis.
De Grote Reis is gepland van 29 april tot en met 9 mei 2021 naar München,
Neurenberg, Dresden en Leipzig. Voorlopig staat deze reis op doorgaan, maar dit zal
afhangen van de situatie in zowel Nederland als Duitsland. Het bestuur en de
Reiscommissie houden de situatie scherp in de gaten. Wij hopen natuurlijk van harte dat
deze mooie reis door kan gaan! Verder heeft de Filmcommissie aan het begin van het
jaar nog naar opties bekeken om de reis te organiseren, maar dit was moeilijk te
plannen rondom de Battlefieldtour en Grote Kunstreis. Uiteindelijk kon ook deze reis
vanwege het negatief reisadvies niet gepland worden. Verder heeft het bestuur besloten
het liftweekend niet door te laten gaan.
Ten slotte heeft het bestuur voor de reizen aan het begin van het jaar een aantal
regels opgesteld. Dit hebben wij gedaan om iedereen die mee gaat op de reizen te
verzekeren van een veilige reis en de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.
Iedereen die zich heeft aangemeld voor een reis moest akkoord gaan met deze regels.
Amerikanistiek
Het afgelopen studiejaar is studievereniging voor Amerikanistiek studenten, de
Amsterdam Americanist Society (AAS), opgeheven. Gezien Amerikanistiek studenten
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ook Geschiedenisstudenten zijn, werden wij benaderd door twee oud-voorzitters van
AAS of Amerikanistiek een plek binnen Kleio zou kunnen krijgen. Na verschillende
gesprekken willen wij nu gaan verkennen of er een commissie voor Amerikanistiek bij
kan komen. Het komende halfjaar zullen Job Webster en Joëlla de Vos (oud-voorzitters
AAS) samen met Inez Snijder (huidig voorzitter) gaan verkennen of binnen Kleio de
oprichting van een Amerikanistiekcommissie succesvol zou zijn. Een student
Amerikanistiek zal ons hierbij gaan helpen. Na deze ALV kan ook een algemeen lid van
Kleio zich aanmelden om te helpen onderzoeken of een Amerikanistiekcommissie
binnen Kleio past.
Er gaat nu onderzocht worden met hulp van de hierboven genoemde personen of
zo’n commissie binnen Kleio past. Als dat zo is, zal in september 2021 de nieuwe
commissie in het leven worden geroepen. Bij de Kandidaatsbestuur-ALV zullen de
bevindingen gedeeld worden met de ALV, en ook het 92ste bestuur zal betrokken
worden bij de beslissing.
Sollicitatiecommissie
De Sollicitatiecommissie is opgericht om objectiviteit te waarborgen bij de sollicitaties
en meer transparant te zijn. De Sollicitatiecommissie zal dit jaar opnieuw bestaan uit vijf
personen: twee leden van het huidig bestuur, één oud-bestuurslid, één extern
bestuurslid en één algemeen lid van Kleio.
De twee leden van het huidige bestuur worden zelf gekozen door het bestuur.
Het oud-bestuurslid en het externe bestuurslid worden aangedragen op de
Halfjaarlijkse-ALV, hierover zal dan ook gestemd worden. Het algemene lid van Kleio
wordt door loting aangewezen. Alle leden van Kleio (met uitzondering van oudbestuursleden en bestuurssollicitanten) kunnen een sollicitatiebrief schrijven naar het
huidige bestuur. Het huidige bestuur zal hier een voorselectie uit maken, waarna door
loting wordt bepaald welk algemeen lid van Kleio onderdeel wordt van de
Sollicitatiecommissie.
Dit jaar zal de Sollicitatiecommissie bestaan uit Inez Snijder (huidig Voorzitter),
Evita Minnaard (huidig Secretaris), Twan Walpot (huidig Penningmeester SES) en Sam
Verkerk (Commissaris Extern 87ste bestuur). In mei zal de loting voor het algemene lid
plaatsvinden.
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Financiën

Dit jaar hebben zich ten opzichte van het vorige jaar meer nieuwe leden aangemeld. Dit
heeft ervoor gezorgd dat er meer contributie is binnengekomen dan begroot. Dat komt
ook doordat zich nog meer eerste- en ouderejaars hebben ingeschreven na het opmaken
van de begroting. Er zijn bovendien nog enkele ouderejaars die zich opnieuw hebben
aangemeld vanwege hun enthousiasme voor de geplande reizen. Dit extra bedrag is
onder de reserve geplaatst, zodat zowel de commissies als het bestuur hier aanspraak
op kan doen. Leden die hun contributiegeld hebben teruggeboekt en niet zijn ingegaan
op mails zijn uit het ledenbestand verwijderd.
Doordat we in het eerste semester al vrij snel te maken kregen met de tweede
coronagolf bleven veel activiteiten op de plank liggen. Daardoor is er door de meeste
commissies nog maar weinig of geen gebruik gemaakt van de budgetten die zij hebben
gekregen. Tijdens de penningmeestergesprekken na de Overdrachts-ALV werd al
rekening gehouden met de kans dat corona roet in het eten zou gooien met betrekking
tot fysieke activiteiten. Commissies hebben geprobeerd om online activiteiten te
organiseren. Het blijkt echter nog altijd lastig om hier budget aan op te maken. Er zijn in
januari en februari voor een tweede keer dit studiejaar penningmeestergesprekken
geweest. Daarin werden de penningmeesters en in het verlengde hun commissies
aangemoedigd om met creatieve ideeën te komen zodat het budget opgemaakt kan
worden.
De penningmeesters van de commissies die een reis organiseren hebben dit jaar
corona in hun achterhoofd moeten houden. Daarbij werd ook rekening gehouden met
tegenvallende aanmeldingen. De steeds strenger wordende maatregelen van eind 2020
en begin 2021 hebben er voor gezorgd dat ten minste twee van de drie reizen niet op de
geplande data hebben kunnen plaatsvinden. Het bestuur zal in de gaten blijven houden
of er later dit studiejaar nog iets georganiseerd kan worden mits de financiële situatie
alsook corona dit toelaten.
Er zijn in het eerste semester enkel subsidies aangevraagd voor de drie reizen
die georganiseerd werden. Voor de Grote Kunstreis, Grote Reis en Battlefieldtour
hebben we subsidie aangevraagd bij het Amsterdam Universiteitsfonds (AUF). De
commissies hebben hiervoor verschillende documenten aangeleverd om hun reis zo te
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verantwoorden. AUF reageerde zeer positief over de invulling van de reizen. Iedere reis
krijgt het aangevraagde bedrag na voltooiing van de reis. Wanneer een reis niet heeft
plaatsgevonden ontvangt Kleio ook geen subsidie. Doordat de meeste kosten pas op
locatie gemaakt zouden worden levert dit geen problemen op. Door het geringe aantal
activiteiten waar kosten aan verbonden waren is er nog geen gebruik gemaakt van
ALPHA. Er is echter wel al een beroep gedaan op de reissubsidie van ALPHA voor de
Grote Reis. Deze subsidie zal Alpha na de Grote Reis overmaken.
De Lustrumcommissie gaat komende tijd aan de slag om samen met de
commissies van 31 juni tot 11 juli de lustrumweken te organiseren. Verwacht wordt dat
de meeste lustrumactiviteiten minder budget nodig hebben om activiteiten te
organiseren omdat er zoveel mogelijk aangemoedigd wordt, vanwege corona,
activiteiten in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Dit heeft de Lustrumcommissie doen
besluiten meer budget in de almanak te stoppen. De precieze verdeling hangt nog af van
de evenementen die de commissies willen doen.
In het tweede semester komt er door het werk van de Acquisitiecommissie op
een nieuwe manier geld binnen voor Kleio. Ten eerste maakt Kleio gebruik van
Sponsorkliks. Dit in navolging van vele andere verenigingen die hier aanzienlijke
acquisitie mee hebben weten te vergaren. Hoe dit werkt zal binnenkort worden
uitgelegd. Daarnaast is de acquisitiecommissie bezig geweest een deal te sluiten met
Geschiedenis Magazine. Het is de bedoeling dat ook hieruit acquisitie geworven wordt.
Het ziet er naar uit dat de gesprekken in de komende weken positief afgerond zullen
zijn.
Door de weinige uitgaven en de begripvolle communicatie die er gevoerd wordt
bij het organiseren van de reizen zijn er vooralsnog geen financiële problemen. Op dit
moment staat alleen de Grote Reis nog op de planning. In de komende weken wordt
bepaald of deze, met de coronaregels meegenomen, financieel haalbaar is. Er wordt
wanneer nodig nauw samengewerkt met commissiepenningmeesters waardoor het
overzicht betreft de financiën altijd behouden blijft. Net zoals in het eerste semester zal
het bestuur in het tweede semester goed blijven communiceren met de commissies en
blijft het corona en alle ongemakken die daarbij komen kijken nauwlettend in de gaten
houden.

13

Commissies

Ondanks de belemmeringen van corona hebben alle commissies minstens één activiteit
weten te organiseren. Dit enthousiasme in combinatie met doorzettingsvermogen en
veerkracht wordt niet alleen door het 91ste bestuur, maar door de gehele vereniging
diep gewaardeerd. Wij willen jullie hiervoor gezamenlijk bedanken. Activiteiten waren
naar omstandigheden merendeels goed gevuld, maar wij merken dat naarmate het jaar
vordert, men steeds meer ‘corona moe’ wordt. Hierdoor komen online activiteiten
steeds minder in trek. Desalniettemin merken wij dat de nieuwe eerstejaars vaak toch
nog enthousiast genoeg zijn om de activiteiten vol te maken.
De sollicitatieperiode liep voor de meeste commissies beter dan in eerste
instantie werd verwacht. Met name dankzij de grote instroom actieve leden vanuit het
eerste jaar, kwamen de meeste commissies vol. Wij hebben in overleg met de
commissies die niet vol kwamen besloten om voor hen een tweede sollicitatieperiode te
openen, ter ingang na de halfjaarlijkse ALV, 16 februari 2021. Commissies die weer
open gaan zijn: de Acquisitiecommissie, de Onderwijscommissie en de
Toekomstcommissie. Meer informatie over deze commissies staat op hun Instagram,
Facebook en op de Kleio website. Verder zal ook de Introductiecommissie weer
ontwaken, en open zijn voor sollicitaties. Deze commissie zal zich traditiegetrouw bezig
houden met de Matchingdag, Introductiedag en ten slotte het Introductieweekend(en).
Bestuursleden Bart van Oostrom (Commissaris Extern) en Roan de Lisle (Commissaris
Intern) zullen deze commissie gaan vormen.
Ook dit jaar werd er door de Commissaris Intern een voorzittersvergadering
gehouden. De Commissaris Intern publiceerde hier opnieuw een semesterplanning, wat
hielp met het overzicht houden van de Kleio agenda. Tevens was deze vergadering
bedoeld om voorzitters een uitlaatklep te geven tijdens dit ingewikkelde coronajaar.
Verder vonden er opnieuw penningmeestergesprekken en nieuweledengesprekken
plaats. Wij van het 91ste bestuur merken dat deze gesprekken cruciaal zijn om de
communicatie tussen het bestuur en de commissies goed te onderhouden. Ook zijn deze
gesprekken handig om de sfeer binnen de vereniging te bepalen, en zo te bepalen waar
behoefte aan is. In het volgende halfjaar zullen er dan ook opnieuw
voorzittersvergaderingen en penningmeestergesprekken worden gevoerd.
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Acquisitiecommissie
De Acquisitiecommissie is dit jaar weer doorgegaan met het werven van sponsoren. De
voornaamste bezigheid van dit semester was voor hen het oriënteren op de
bedrijvenmarkt met betrekking tot mogelijke samenwerkingen. Dit is gelukt. De Acco
heeft een kortingsdeal weten te bemachtigen bij Drukbedrijf, voor allerhande drukwerk.
De focus van de Acco ligt op het tweede halfjaar, traditioneel het ‘acquisitieseizoen’
genoemd. Ze hebben al een aantal plannen voor zich liggen, om de verenigingsleden
voordelen te bieden. Verder zijn ze bezig met de verkoop van boeken in het tweede
semester. Voor een vriendelijk prijsje kunnen de leden mooie boeken aanschaffen, om
de vereniging, in de woorden van de Acco voorzitter: ‘Wat extra vet op de botten te
geven.’ Ten slotte blijven ze bezig met het zoeken naar samenwerkingen met bedrijven,
waarbij de focus ligt op sponsordeals, in plaats van kortingsdeals.

Feestcommissie
De Feestcommissie begon het jaar door met vol enthousiasme twee nieuwe leden te
zoeken. Deze hebben zij gevonden na een uiterst gezellige sollicitatieperiode (in een
kroeg!!). Hierna gingen zij hard aan het werk om toch iets binnen de maatregelen te
organiseren. Dit is gelukt met een online borrel die om werd getoverd naar de Feco
Drankspellen Avond. Deze was erg geslaagd. Ook voor de aankomende tijd zijn ze weer
van plan om leuke dingen te gaan organiseren. Zo zijn ze momenteel aan het kijken naar
de mogelijkheden om ondanks de maatregelen toch een soort fysieke activiteit te
kunnen organiseren. Op lange termijn hoopt de Feco dat ze zo snel mogelijk weer met
grotere groepen samen kunnen komen en ook echt een feestje te vieren!

Filmcommissie
Na een wat rustige start heeft de Fico zich direct herpakt met de deelname aan het IDFA.
Na het kijken van een prachtige documentaire, kreeg Fico voorzitter Tessel de kans om
vragen te stellen aan niemand minder dan de maker van de film, ondersteunt door haar
commissie. Verder heeft de Fico zich duidelijk laten horen via sociale media. Iedereen
van Kleio heeft wel hun voorstelrondjes gezien. Verder komt er aankomend halfjaar
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traditiegetrouw weer de bekende filmquiz aan, en gaat de commissie hard op zoek naar
andere activiteiten die ze kunnen organiseren. Ook zij wachten met volle hoop op
versoepelde maatregelen, zodat ze zo snel mogelijk weer ‘offline’ activiteiten te
organiseren, zoals een filmavond.

Introductiecommissie
Helaas heeft corona een enorme impact op de Introductiecommissie gehad.
Matchingdag en de Introductiedag waren zwaar aangepast, en het geweldige
Introductiekamp moest worden afgeblazen. Ondanks dit rampjaar, zal de
Introductiecommissie harder dan ooit terugkomen. Met de pandemie hopelijk zwaar
ingedampt volgend schooljaar, is de Introductiecommissie al goed bezig opnieuw een
topweekend in te plannen. Aangezien de huidige eerstejaars niet een normale
introductieperiode binnen Kleio hebben kunnen meemaken, zijn de
Introductiecommissie en het bestuur aan het onderzoeken of het mogelijk is om alsnog
voor deze jaarlaag een Introductieweekend in te plannen. Dit idee staat nog in de
kinderschoenen, maar zou dus betekenen dat er maar liefst twee (!) introductiekampen
plaats kunnen gaan vinden. Lijkt jou dit super gaaf om te organiseren? Lever dan na de
ALV zo snel mogelijk je sollicitatiebrief in!

KIFcommissie
Het was een geslaagd eerste halfjaar voor de KIF. Ondanks dat ze collectief nog niet bij
elkaar hebben kunnen komen, heeft dat de pret niet mogen drukken. Ze hebben
namelijk een KIF uitgebracht in corona tijd! Deze lijn proberen zij de rest van het jaar
door te trekken, en volgens de planning nog drie andere KIF’s uit te brengen. Hoe dat
allemaal in zijn werking gaat, hangt af van de maatregelen en of ze gemakkelijk kunnen
printen. Verder hoopt de KIF dat iedereen heeft genoten van de nieuwe stukken en nog
gaat genieten van alles dat komen gaat. Ze hebben daarnaast hun uiterste best gedaan
om iedereen die een KIF had besteld die ook daadwerkelijk fysiek te geven. Nog een
bericht van de voorzitter van de KIF: ‘Als dit niet is gelukt, sorry. We zijn geen POSTNL.’
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Kunstcommissie
In het afgelopen halfjaar is de Kunstcommissie het jaar begonnen door het cabaret te
bezoeken in de Kleine Komedie, wat de lachspieren goed zeer deed. Vervolgens is de
Kucie hard bezig geweest met de voorbereidingen voor de Grote Kunstreis 2021 naar
Parijs. Helaas hebben zij deze moeten annuleren wegens de huidige lockdown. Komend
halfjaar is de Kucie van plan online activiteiten te organiseren. Zo werken zij momenteel
aan een online kunstroute. Daarnaast staat de Lustrumweek natuurlijk op de planning,
waarvoor ook de Kunstcommissie hard haar best gaat doen om iets leuks te
organiseren. Indien mogelijk willen zij natuurlijk net als de andere commissies erg
graag nog een fysieke activiteit organiseren dit jaar, waarbij zij ons het liefst mee
zouden nemen op cultureel uitje buiten Amsterdam om ons musea te laten zien die ze
anders misschien niet snel zouden bezoeken.

Lustrumcommissie
Dit jaar viert Kleio (opnieuw) haar negentigste verjaardag. Voor 2019-2020, was het
afgelopen vier jaar een lustrumbudget gespaard. Aangezien de Lustrumreis niet door zal
gaan, zal van dit overgebleven budget meer geïnvesteerd worden in de Lustrumweken
en in de almanak, om deze zo goedkoop – en dus toegankelijk – mogelijk voor Kleio’s
huidige leden en alumni te maken. De almanak zal na de Lustrumweken worden
uitgegeven. Aangezien de Lustrumcommissie anticipeert op buitenlucht-activiteiten
tijdens de Lustrumweken, willen zij de overige commissies ook financieel kunnen
ondersteunen met ongebruikelijke ideeën en de mogelijkheden om activiteiten in
‘rondes’ te kunnen laten uitvoeren. Verder probeert ook de Luco via sociale media
zoveel mogelijk Kleioleden te bereiken. Dit doen ze bijvoorbeeld met de maandelijkse
rubriek ‘Kleioot van de Maand’ en ‘Kleio’s Hoogtepunten’, waarvan de resultaten ook
verwerkt zullen worden in de almanak. Ook heeft de Luco een zeer geslaagde Muziek
Bingo georganiseerd, waarbij de Luco andere commissies heeft gesponsord om een prijs
te leveren.

Onderwijscommissie
In de eerste helft van het schooljaar heeft de Onderwijscommissie zich vooral gefocust
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op hun Instagram pagina. Dit deden zij door middel van leuke tips en een vervolg van de
korte historische verhaaltjes van de woonplaats van hun nieuwe leden. Ook hebben zij
de altijd populaire historische Pubquiz georganiseerd. Hoewel iedereen waarschijnlijk
snakte naar een oude vertrouwde pubquiz in een smoezelig kroegje met lauw bier, was
de Online Pubquiz toch weer een daverend succes.
Ook in de tweede helft van dit schooljaar zal de Onco niet stil zitten. In februari
staat verder nog een kleine samenwerking met de Toekomstcommissie in de vorm van
de Buitenland Infoavond gepland, en een samenwerking met Jong KNHG hopen zij ook
deze komende twee maanden te kunnen organiseren. Wat er de rest van het jaar gaat
gebeuren valt helaas nog te bezien, we kunnen ervan uitgaan dat de Onco er weer een
mooi jaar van maakt.

Reiscommissie
De Reiscommissie heeft het afgelopen halfjaar flink bijgedragen aan de
groepsimmuniteit van Nederland. Vijf van de acht leden werden door het virus geveld,
maar dat heeft naar eigen zeggen geen afbreuk gedaan aan de sfeer in de
tweemaandelijkse vergaderingen. De Reisco is druk bezig geweest met het mailen van
hostels, opstellen van dagprogramma’s, regelen van subsidie bij AUF en Alpha, en
hebben ze geprobeerd leden van Kleio zoveel mogelijk te betrekken in de
besluitvorming rond het organiseren van een reis in de huidige crisis. De Duitsland reis
staat, maar aangezien corona nog steeds een vernietigende onbekende factor is, houdt
de Reisco de getallen en maatregelen van binnen- en buitenland goed in de gaten.
Ondanks de onzekerheid van corona in de nabije toekomst, houd de commissie de
gemoederen hoog, en blijven ze trouw werken naar de reis waar iedereen naar uitkijkt.

Toekomstcommissie
De Toekomstcommissie begon het eerste deel van het jaar rustig. Er werd in eerste
instanties gezocht naar mogelijkheden voor fysieke evenementen in tijden dat het nog
leek te kunnen. Door de verdere maatregelen hebben zij hier helaas van moeten afzien.
Momenteel hebben zij de rubriek ‘dagje uit het leven van’ weer in het leven geroepen
waar ze met een stuk van Jouke Turpijn van start zijn gegaan. Deze toevoeging was zeer
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geslaagd, dus hopen zij binnenkort meer van dit soort stukjes online te zetten.
Daarnaast heeft de Toeco binnenkort een webinar op de planning staan, waar zij nu
druk mee bezig zijn. Verder kijken zij nog verder naar extra evenementen voor in het
tweede semester.
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Bestuursactiviteiten
Afgelopen halfjaar heeft het bestuur verschillende activiteiten georganiseerd. We
begonnen het academische jaar met een online Speeddateborrel op de Kleio Discord.
Hierbij konden eerstejaars langsgaan bij alle commissies en vragen stellen. Daarnaast
hebben we ook twee fysieke borrels georganiseerd die voldeden aan de
coronamaatregelen. Deze borrels trokken verschillende jaarlagen aan en ook veel
eerstejaars hebben op deze manier kennis kunnen maken met de vereniging. Hierna
moesten wij overgaan op online borrels. Ons doel was om deze één keer in de twee
weken te laten plaatsvinden, in de week hiertussen vond het spreekuur plaats. Dit bleek
opnieuw een uitkomst om voor wat gezelligheid te zorgen in deze moeilijke tijden.
In het tweede semester staan ook nog verschillende activiteiten op de planning.
Zo hopen wij de eerder gecancelde commissiedag alsnog door te kunnen laten gaan. De
Battlefieldtour probeert het bestuur te verplaatsen naar eind tweede semester. We
zullen ook door blijven gaan met online spreekuren en borrels te organiseren. Wel
krijgen de borrels een ander karakter, en worden ze actiever gemaakt. Er zal een
bierproeverij worden georganiseerd, en er zullen spelletjes gespeeld worden.
Bovendien wordt na activiteiten de ruimte geboden om even na te borrelen. Uiteraard
worden er weer fysieke borrels georganiseerd, zodra dit mogelijk is. Ook activiteiten die
nu noodgedwongen online moeten, worden als dat mogelijk is fysiek georganiseerd. Om
eerstejaars opnieuw bij de vereniging te betrekken zal een eerstejaarsactiviteit
ingepland worden. Tot slot wordt ook in samenwerking met de oud-voorzitters van AAS
gekeken om een informatieavond te organiseren over de track Amerikanistiek binnen
de studie Geschiedenis.
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Tot slot
Ondanks de vele beperkingen dit jaar kan het 91ste bestuur toch terugkijken op een
succesvol eerste halfjaar. Dit halfjaar heeft laten zien dat Kleio met al haar commissies
in staat is onder moeilijke omstandigheden toch nog leuke activiteiten neer te zetten.
Met veel trots kijken wij dus terug op het afgelopen halfjaar. Wij hebben veel zin en
vertrouwen in het volgend semester en hopen als het kan iedereen fysiek weer te
ontmoeten.
Het eenennegentigste bestuur van Kleio,
Inez Snijder
Voorzitter
Evita Minnaard
Secretaris
Lucas Ottenheijm
Penningmeester
Roan de Lisle
Commissaris Intern
Bart van Oostrom
Commissaris Extern
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