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Introductie

Hierbij presenteert het 92ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis aan de

Universiteit van Amsterdam, haar verslag over het eerste halfjaar van studiejaar 2021/2022. In

dit verslag zullen wij het eerste semester evalueren en vooruitkijken op het tweede semester.

Kleio’s commissies zijn na de Overdrachts-Algemene Leden Vergadering (ALV)

aangevuld met nieuwe leden. De commissies hebben het afgelopen halfjaar zeer geslaagde

activiteiten georganiseerd, waaronder de befaamde kroegentocht van de Feestcommissie, een

bezoek aan Kriterion met de Filmcommissie, Opera met de Kunstcommissie en het Groot Kleio

Dictee  van de Onderwijscommissie. Met dank aan de hardwerkende commissies en de altijd

enthousiaste leden kijkt het bestuur tevreden terug op het eerste semester. We hopen er met

dezelfde inzet en enthousiasme tevens een mooi tweede semester van te kunnen maken.
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Vereniging

Flexibiliteit

Dit jaar bouwen wij voort op het speerpunt flexibiliteit van het 91ste bestuur. Wij hebben deze

keuze gemaakt vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de pandemie. Flexibiliteit speelt

hierbij een belangrijke rol als het gaat om het boeken en eventueel annuleren van reizen, het

organiseren van fysieke of online activiteiten en fysieke borrels. De vereniging heeft dit

studiejaar al op reis kunnen gaan naar Ieper voor de Battlefieldtour en naar Berlijn voor de

Filmreis. Helaas hebben we ervoor moeten kiezen om de Grote Kunstreis naar Rome te

annuleren wegens de strengere coronamaatregelen en de grote onzekerheid rondom het vliegen

naar Italië en daarmee het gevaar van hoge financiële kosten voor het annuleren van de

vliegtickets.

In het begin van het academisch jaar hebben gelukkig veel borrels en activiteiten fysiek

plaatsgevonden. Richting de maanden november en december werden de maatregelen in

Nederland strenger, waardoor de borrels vaak aangepast moesten worden. Zo zijn de borrels

steeds vroeger begonnen en hebben we een keer een VrijMiBO georganiseerd. Wegens de

tijdelijke sluiting van de Horeca konden tijdelijk geen borrels plaatsvinden. Sommige

activiteiten, zoals de Beroependag en Kletsen met Kleio moesten door de coronamaatregelen

(gedeeltelijk) online plaatsvinden. Om de vereniging zichtbaar te houden ten tijde van deze

strengere maatregelen is de online aanwezigheid van Kleio tijdens de lockdown vergroot door

Koken met Kleio en Online Weerwolven nieuw leven in te blazen.

De recente versoepelingen en het hoopvolle vooruitzicht vanuit de WHO maakt dat we

met enige goede hoop vooruit kijken naar het komend semester. Desalniettemin blijft het voor

ons belangrijk om scherp te blijven en ons aan de coronamaatregelen te houden.

Educatie

Dit jaar ligt de focus wederom op educatie. Wegens de beperkte opening van het hoger

onderwijs en de overgang voor leden van online naar fysiek onderwijs  vinden wij het belangrijk

om een steentje bij te dragen aan een zo soepel mogelijke overgang van online naar fysiek

onderwijs. Hiertoe hebben wij Studeren met Kleio op meerdere momenten plaats laten vinden,

zodat studenten eerder en vaker extra ruimtes hadden om te overleggen of om in stilte te

studeren voor de tentamenweken. Tevens wordt Studeren met Kleio geïntensiveerd door dit in

samenwerking met de Opleidingscommissie van de Bachelor Geschiedenis (BA OC) te

organiseren. Zo staat er een essaycursus op de planning, waarbij wij samen met de BA OC en een

docent van de UvA de mogelijkheid aan studenten willen bieden om hun essayvaardigheden aan

te scherpen. Tevens zal er tijdens de zogeheten Archiefweek een bezoek aan een aantal
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archieven worden georganiseerd, aangezien vele studenten wegens de pandemie nog weinig

vaardig zijn in werken met een archief.

Ook zijn we in samenwerking met de BA OC bezig om aan het eind van het academisch

jaar een Alumnidag te organiseren, waar verschillende lezingen en een borrel gehouden zullen

worden. Op deze dag zullen alumni de kans krijgen weer eens de UvA te bezoeken en hun oude

docenten en medestudenten te zien. Huidige UvA-studenten kunnen op deze dag makkelijk in

contact komen met alumni, wat het een laagdrempelig kans maakt om alumni vragen te kunnen

stellen over welke mogelijkheden er zijn na de studie Geschiedenis.

Toegankelijkheid

Na anderhalf jaar aan lockdowns en online les spelen wij als vereniging een 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. Om ons in te zetten

voor toegankelijkheid hebben wij wekelijkse spreekuren georganiseerd en zijn wij bij zoveel

mogelijk borrels en activiteiten aanwezig geweest.

Voor de Halfjaarlijkse ALV is zoals gebruikelijk een anonieme enquête onder de leden

verspreid over het algemeen functioneren van het bestuur. Uit deze anonieme enquête is

gebleken dat er een goed bewustzijn is onder de leden over het bestaan en functioneren van de

commissies en het bestuur. Tevens is gebleken dat het merendeel van de deelnemers van de

enquête tevreden is over de hoeveelheid en verscheidenheid activiteiten en reizen. Daarnaast

was het merendeel van de deelnemers tevreden over café Diep als borrellocatie en over de sfeer

op borrels. Met betrekking tot de borrels werd in de enquête wel aangegeven dat er meer

behoefte is aan  themaborrels. Hier zullen wij komend halfjaar dan ook gehoor aan geven door

bijvoorbeeld de Bring-a-Buddy borrel en de Broer-Zus borrel te organiseren. Tot slot kwam uit

de enquête naar voren dat er enige onduidelijkheid is over de boekverkoop over wie te kunnen

benaderen bij vragen of opmerkingen. We zullen erop letten dat deze persoon in de toekomst

duidelijk vermeld wordt.

In het kader van toegankelijkheid is voor de Halfjaarlijkse ALV ook een

Ledenbijeenkomst georganiseerd, deze was goed bezocht. Hier hebben we positieve feedback

ontvangen over het functioneren van het bestuur en over de online zichtbaarheid van de

vereniging ten tijde van lockdowns. Ook hebben we hebben bruikbare tips gekregen om

bijvoorbeeld vaker een themaborrel te organiseren.

Communicatie

Een vierde punt waar wij ons op willen focussen dit academisch jaar is communicatie. Wat

betreft interne communicatie hebben wij de nieuwsbrief maandelijks online gezet in videovorm.
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De feedback hierop vanuit de leden is zeer positief en lijkt meer mensen te bereiken op deze

manier. In de anonieme enquête over het functioneren van het bestuur gaf het merendeel van de

leden dan ook aan de nieuwsbrief van toegevoegde waarde te vinden. Wat betreft externe

communicatie, zijn wij zoals eerder vernoemd een samenwerking aangegaan met de BA OC. Zo

staan we meer in contact met de opleiding en haar docenten zelf. Daarnaast hebben we een

Docentenborrel georganiseerd voor de BA OC en UvA docenten om meer persoonlijk contact en

een hechtere samenwerking te creëren tussen docenten, de BA OC en Kleio. Helaas was deze

borrel zeer slecht bezocht door docenten, grotendeels wegens ongelukkige timing.

Borrel

Het afgelopen halfjaar hebben we veel leuke borrels meegemaakt. Helaas hebben we door de

coronamaatregelen nog geen borrel tot Diep in de nacht gehad en hebben we zelfs een aantal

weken zonder borrel moeten doen. Door de veranderende maatregelen hebben we vaak de

borrel aan moeten passen, zo zijn we steeds vroeger begonnen en zijn we een keer uitgeweken

naar een VrijMiBo. Er zijn een aantal themaborrels geweest in het eerste semester die

drukbezocht waren, zo hebben we de Speeddateborrel in de Gaeper en Kennismakingsborrel

van de Reiscommissie gehad. De prijs van het bier wordt nog steeds laag gehouden door Frank,

de eigenaar van Café Diep, op €2,50 (gecorrigeerd voor corona-inflatie) en zal voorlopig niet

omhoog gaan. Het contact met Frank en café Diep verloopt nog steeds goed. In het komende

halfjaar verwachten we dat de borrel weer een belangrijkere plek in het verenigingsleven gaat

innemen, nu de coronamaatregelen met de week soepeler worden. Daarnaast zullen er nog

verschillende themaborrels plaatsvinden, zoals de Bring-a-buddy-borrel, een Familieborrel en

een gecombineerde borrel met onze moeder- en dochterverenigingen (Helios en Kanvas).

Acquisitie

Sinds de Acquisitiecommissie (Acco) is opgeheven ligt de taak van acquisitie bij de

Penningmeester en Commissaris Extern. In het eerste semester is gemerkt, zoals reeds door de

Acco was vastgesteld, dat bedrijven niet erg staan te springen om Kleio te sponsoren. De

bedrijven willen wel samenwerken, maar zijn over het algemeen niet bereid om hier geld aan uit

te geven. Wel staan er nog een aantal nieuwe vacatures en stages onder het kopje ‘Extern’ op de

website. Ook hebben we een nieuwe samenwerking met EtAlia, een organisatie die online

geschiedenislesmateriaal aan middelbare scholieren aanbiedt. Verder zijn we van plan komend

semester nieuwe merchandise uit te geven, er zal onder de leden gepolst worden welke

merchandise gewild is. De eventuele extra opbrengsten van de geplande merchandise zullen in

de reserve van Kleio worden verwerkt. Hierdoor zowel  kunnen commissies als bestuur

aanspraak maken op het opgehaalde bedrag.
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Spreekuur

De afgelopen maanden hebben we voor de lockdown twee keer per week spreekuren

georganiseerd. Tijdens de lockdown vond er één keer per week een online spreekuur plaats. De

spreekuren worden over het algemeen redelijk bezocht en er komt met enige regelmaat menig

Kleiolid een kopje thee drinken op zolder. Aan het begin van het jaar is wederom een filmpje

gemaakt om de weg naar de Kleiokamer te kunnen vinden. Ook organiseerden we een paar

themaspreekuren, hier konden de coronamaatregelen besproken worden en hebben tijdens een

High Tea de bekendmakingen van de Filmreis en later ook de Grote Reis plaatsgevonden.

Website en sociale media

Afgelopen semester is sociale media ongelofelijk belangrijk geweest om de leden te bereiken.

Door de telkens wisselende maatregelen van de overheid moesten wij de leden op de hoogte

blijven stellen van wat er al dan niet mogelijk was en zichtbaar blijven via sociale media.

Instagram blijft het best werkende platform om direct de leden mee te bereiken voor

mededelingen en activiteiten, wat ook gebleken is uit de anonieme enquête. De story’s worden

goed bekeken en de activiteiten zijn grotendeels door dit medium allemaal vol gekomen. De

functie hoogtepunten per maand is nog steeds een goed werkende manier om de planning en de

afgelopen herinneringen van die maand overzichtelijk te houden en makkelijk terug te kunnen

vinden. Ook wordt er sinds november gebruik gemaakt van een Link Tree in de biografie van het

hoofdaccount, hiermee zijn alle linkjes naar de aankomende activiteiten en het lidmaatschap in

één oogopslag te zien en hoeft de biografie niet per activiteit vernieuwd te worden.

Om alle eerste- en tweedejaars studenten van dit jaar goed te bereiken, zijn activiteiten

ook gedeeld in Whatsapp-groepen waar veel eerste- en tweedejaars in zaten. Verder worden alle

activiteiten zoals gewoonlijk ook op Facebook en op de website gedeeld.

Raad van Advies (RvA)

De Raad van Advies (RvA) is er om het bestuur van advies te voorzien. Dit jaar is het contact

tussen de RvA en het bestuur geïntensiveerd en kon ieder bestuurslid een buddy in de RvA

kiezen. Er is gekozen om de maandelijkse vergadering te houden tussen het hele bestuur en de

RvA, in plaats van enkel de voorzitter en de RvA. Het buddysysteem werkt goed, de

bestuursleden hebben het gevoel hun buddy goed te kunnen benaderen met vragen.

In het RvA-witboek zullen wij aanpassen dat het sterk aangeraden wordt voor ieder

bestuurslid een buddy te kiezen, omdat wij gemerkt hebben dat een buddy voor iedereen handig

en fijn is. Hoewel een bestuurslid op het eerste gezicht misschien denkt een buddy niet nodig te

hebben, is een buddy een laagdrempelige en toegankelijke manier om hulp te krijgen wanneer
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nodig. Tevens zullen wij in het RvA-witboek aanraden de maandelijkse vergadering met het hele

bestuur en de RvA aan te houden. Dit maakt het overleg met de RvA efficiënter en transparanter,

dan wanneer dit alleen plaatsvindt tussen de RvA en de voorzitter. Voor persoonlijk advies kan

de voorzitter in het huidige systeem namelijk al terecht bij diens buddy en voorganger. De RvA is

inmiddels uitgebreid, Roos van Bommel is namelijk toegetreden als buddy. De RvA bestaat nu uit

Carlijn Verweij, Inez Snijder, Julia Ballak, Sara Verveer en Roos van Bommel.

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)

Het eerste semester is intensief samengewerkt met onze zusterverenigingen van de SGN. De

afgevaardigden zijn iedere maand samengekomen, meestal in Utrecht, voor het overleg waar de

eerste voorbereidingen voor de SGN-dagen getroffen zijn. We hebben elkaar veel gebruikt voor

advies, specifiek voor de nieuwe coronamaatregelen. De SGN is momenteel bezig zichtbaarder te

worden, zo plaatsen we meer op sociale media en zijn we bezig een website te bouwen. Hierop

willen we onder andere een overzicht van alle masters op zetten.

In het tweede halfjaar zal op 11 maart de extra SGN-dag in Groningen plaatsvinden waar

we aan een biercantus deel zullen nemen. Op 13 mei vindt in Nijmegen de SGN-dag plaats met

als thema The sound of history, oftewel muziek door de jaren heen. Deze dagen zijn een goede

manier om studenten Geschiedenis uit de rest van het land te ontmoeten.

Reizen

De Grote Kunstreis zou dit jaar naar Rome gaan. De annuleringskosten die vanaf een maand voor

vertrek van kracht werden, waren echter te hoog om verantwoord door te kunnen gaan met de

reis. Het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF), waarbij elk jaar subsidie wordt aangevraagd om

onder andere de Grote Kunstreis te financieren, heeft vorig jaar geholpen bij onvoorziene kosten

die wegens annulering door corona gemaakt waren. Het Amsterdams Universiteitsfonds heeft

dit jaar bij de toekenning van de subsidie echter expliciet gezegd niet te zullen helpen bij

onkosten gemaakt door annulering. Dit maakt dat AUF geen vangnet zou bieden in geval van

annulering.

Toen de reis geboekt werd, was er geen anderhalve meter afstand verplicht, geen

mondkapjesplicht m.u.v. het openbaar vervoer en was de vaccinatiegraad stijgende. Dit in

combinatie met de mogelijkheid om in de zomermaanden hiervoor op vakantie te gaan, de

heropening van het hoger onderwijs en de weinige restricties in de uitgaansscene, gaven sterk

het idee dat corona een alsmaar kleinere rol zou spelen in ons leven. Een vliegreis boeken leek

dus geen overmatig risico of probleem te vormen. In het boeken van de vliegtickets is wel

rekening gehouden met een uiterst geval van annulering. Vanaf december rukte de nieuw

ontdekte variant omikron echter snel op in Nederland. Hierdoor moest het hele land opnieuw in
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lockdown en werden maatregelen in landen om ons heen ook aangescherpt. Dit maakte het

risico dat een reis naar Rome niet mogelijk zou zijn en geannuleerd moest worden ineens zeer

reëel. Om deze redenen is de Grote Kunstreis uiteindelijk, in overleg met de voorzitter van de

Kunstcommissie en advies van de Raad van Advies en de Kascommissie geannuleerd. Om deze

redenen is de Grote Kunstreis uiteindelijk, in overleg met de voorzitter van de Kunstcommissie

en advies van de Raad van Advies en de Kascommissie geannuleerd. Er zijn geen kosten gemaakt

bij deze annulering.

Hoewel de Grote Kunstreis helaas geannuleerd moest worden,  zijn er alsnog twee mooie

reizen georganiseerd. In november is een zeer succesvolle Battlefieldtour georganiseerd,

waarvoor we afreisden naar Ieper om onder begeleiding van Dhr. Dr. Willem Melching de

geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog onder de loep te nemen. Deze Battlefieldtour zou de

laatste geweest zijn van Dhr. Dr. Melching, maar er bleek sprake van een spraakverwarring en hij

heeft aangegeven ons te willen blijven begeleiden op Battlefieldtour. Daarnaast is in februari

door de Filmcommissie een mooie reis naar Berlijn georganiseerd. De Filmcommissie heeft een

gevarieerd programma vol films, musea en wandelingen geboden aan de deelnemers. We kijken

met veel plezier terug naar deze geslaagde vier dagen in Duitsland.

Het komende semester staan De Grote Reis en het Dagje/Nachtje van de

Onderwijscommissie op het programma. Ter vervanging van de Grote Kunstreis is de

Kunstcommissie bezig om te kijken of het een optie is in het tweede semester een weekendreis

te organiseren. Het Liftweekend zal dit jaar niet georganiseerd worden, gezien het ten tijde van

de pandemie niet reëel is dat mensen vreemden in hun auto zullen laten meerijden.

Sollicitatiecommissie

De Sollicitatiecommissie is opgericht om objectiviteit en transparantie te waarborgen bij

sollicitaties. 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 oud- bestuursleden 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 Gien Gommers (huidig Voorzitter), Lotte

Pebesma (huidig Secretaris), Raphaël Esser (Huidig Penningmeester van Kanvas)  en Joris van
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Dijk  (Commissaris Extern van het 89ste bestuur van Kleio). In mei zal de loting voor het

algemene lid plaatsvinden.
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Financiën

Dit jaar heeft Kleio een stijging gehad in het aantal eerstejaars ten opzichte van voorgaande

jaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de reële contributiegelden hoger zijn dan verwacht.

Daarnaast is er na het automatische incasso een aantal keer gestorneerd door leden, waarna

gevraagd is of zij het desbetreffende bedrag nog over wilden maken. Vaak is dit gelukt maar een

aantal leden wilden zich alsnog uitschrijven bij Kleio. In samenwerking met de secretaris zijn

deze mensen uit het ledenbestand gehaald. De opbrengsten uit de samenwerking met

Athenaeum staan in de lijn der verwachting. Uit de boekverkoop van het eerste semester hebben

wij een aanzienlijk bedrag ontvangen en we verwachten eenzelfde bedrag te ontvangen van de

boekverkoop van het tweede semester.

In het eerste semester zijn er veel leuke activiteiten georganiseerd door de commissies

en bestuur. Het was natuurlijk even schakelen toen er weer een lockdown werd aangekondigd.

Hier werd heel goed op geanticipeerd om activiteiten te organiseren die wel binnen de

maatregelen kon plaatsvinden.  De commissiepenningmeesters hebben hun financiën goed op

orde gehad in het eerste semester.  Na de Overdrachts-ALV zijn er penningmeestergesprekken

gevoerd met de commissiepenningmeesters om ze voor te bereiden op het eerste semester. Ook

na de Halfjaarlijkse-ALV zullen er gesprekken worden ingepland om naar het tweede semester

vooruit te kijken en om op het eerste semester te reflecteren.

Als we kijken naar de reizen is het nog steeds lastig om te anticiperen op de immer

wisselende corona-maatregelen. Desondanks zijn er geen problemen geweest met het opstellen

van begrotingen voor de reizen. Alle reizen zijn vol gekomen en door veel subsidies die Kleio

ontvangt kan er ruim begroot worden. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de Grote

Kunstreis te annuleren wegens het grote financiële risico van vliegen en de destijds grote

onzekerheid rondom de pandemie. Gelukkig kon er gebruik gemaakt worden van een coulance

regeling van de KLM waardoor Kleio de aanbetaling van €918,- terugkrijgt in de vorm van een

voucher. Mocht deze voucher niet gebruikt worden, kan deze na een jaar weer omgezet worden

in geld en het geld wordt dan weer op onze rekening gestort.

In het afgelopen halfjaar heeft Kleio toezegging gekregen op een aantal subsidies voor de

Battlefieldtour, de Filmreis, de Grote Kunstreis en de Grote Reis. Deze subsidies ontvangt de

vereniging van het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF). Wegens de annulering van de Grote

Kunstreis heeft Kleio afstand moeten doen van die subsidie. Verder heeft iedere reis het

aangevraagde bedrag toegekend gekregen, deze ontvangen wij na afloop op de rekening. De

aanvraag van subsidie bij ALPHA in het eerste semester is ook toegekend. Echter heeft Kleio

deze subsidie nog niet ontvangen gezien ALPHA moeilijkheden ervaart met hun bankrekening.

Dit is ook de reden dat de zowel de betaling als de restitutie van het Rampenfonds van ALPHA
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nog niet gerealiseerd is. Er wordt verwacht dat zodra zij weer toegang hebben tot hun

bankrekening wij zo spoedig mogelijk de subsidie zullen ontvangen. Ondanks de moeilijkheden

die de pandemie met zich mee heeft gebracht kan Kleio terugkijken op financieel gezond eerste

semester en zien we de tweede helft van het collegejaar positief tegemoet.

Commissies

Het afgelopen semester hebben de commissies na een jaar met voornamelijk online activiteiten

weer hun uiterste best gedaan om leuke en interessante fysieke evenementen te organiseren,

voor zover dat kon omtrent het coronavirus. De versterkte maatregelen en de lockdown rond

december en januari hebben ervoor gezorgd dat een aantal activiteiten op kleine schaal, online

of in de buitenlucht gehouden moesten worden. Desondanks was het animo voor de

evenementen groot en waren veel activiteiten drukbezocht.

Na de Overdrachts-ALV ging de sollicitatieperiode van start, waarbij er weer veel

sollicitaties waren bij de commissies. Tot nu toe zijn alle commissies erg blij met de nieuwe

aanwinsten. De Commissiedag werd helaas door wat moeilijkheden verplaatst naar 12

december. De commissies werden met allerlei opdrachten op pad gestuurd door een wat

regenachtig Amsterdam, waarna de dag eindigde met een gezellige borrel in Café Van Puffelen.

Ondanks dat niet alle commissieleden aanwezig konden zijn, was de Commissiedag was weer

zeer geslaagd.

In het eerste halfjaar zijn er twee keer voorzittersgesprekken gehouden, een keer

nieuwe-ledengesprekken  en een voorzittersvergadering gehouden. De vergadering diende om

de voorzitters kennis te laten maken met elkaar en ervaringen met andere commissievoorzitters

te kunnen delen. Bij de één-op-één gesprekken tussen de voorzitters en de Commissaris Intern

konden de voorzitters een update geven over de nieuwe commissieleden, vertellen hoe de

samenwerking en communicatie binnen de commissie gaat, en eventuele problemen binnen de

commissie aankaarten en oplossen. De nieuwe-ledengesprekken hebben gediend om een

overzicht te krijgen van alle nieuw-aangenomen commissieleden, en hoe zij het deelnemen aan

een commissie ervaren.

Voor het komende semester zal er weer een sollicitatieperiode van start gaan. Deze

sollicitatieperiode is voor de Introductiecommissie, die het Introductieweekend van het

volgende academisch jaar zal organiseren. Tyas Veenhoven (Commissaris Intern) en Jan

Dongelmans (Commissaris Extern) zullen vanuit het bestuur in deze commissie plaatsnemen,

waarbij Tyas de rol van commissievoorzitter op zich neemt.

Hieronder volgt een kort verslag van alle commissies.
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Feestcommissie

Voor de Feestcommissie was het eerste semester een van pieken en dalen. Zo begon het jaar

goed met het Introductiefeest. Met onder andere studieverenigingen SES en AIM ging de Feco

terug naar het jaar nul van de eenentwintigste eeuw in Akhnaton.

Later in het jaar was de oude vertrouwde Kroegentocht ook weer mogelijk. Kleioten

gingen royaal verkleed van kroeg naar kroeg. De Feestcommissie kijkt naar beide activiteiten

met plezier terug, en gaat er vanuit dat de rest van Kleio dit ook doet.

De rest van het semester was helaas minder geslaagd. Met de nieuwe besmettingsgolf

kon de Feestcommissie weinig anders doen dan wachten tot er weer meer feestmogelijkheden

kwamen. Er is met een oog op de voorgaande jaren bewust gekozen om geen online activiteiten

te doen. We zagen namelijk het afgelopen anderhalf jaar dat er steeds minder animo voor is.

Met versoepelingen in de nabije toekomst heeft de Feco goede hoop bij het tweede

semester. Zodra de clubs en kroegen weer tot laat open gaan, zal de Feestcommissie er als de

kippen bij zijn om weer iets geweldigs neer te zetten. Nog even geduld, en het is weer zo ver!

Filmcommissie

In het afgelopen half jaar heeft de Filmcommissie een levendige en frisse nieuwe wind ervaren

en zijn er veel nieuwe leden bij de commissie aangesloten. Door deze kersverse energie heeft de

commissie een goed eerste halfjaar gehad, desondanks dat enige tijd de bioscopen weer

gesloten zijn geweest. Aan het begin van het jaar zijn we naar het Kriterion geweest met een

groep studenten waar we een interessante film hebben aanschouwd.

Niet veel later gingen echter wederom de bioscopen dicht in Nederland en was het niet

meer mogelijk om evenementen te organiseren in een bioscoop zelf. Dit weerhield ons er niet

van om toch bezig te blijven en hebben we verschillende lijsten gemaakt met filmaanraders,

waar wij veel tijd en liefde in hebben gestoken, vooral in onze kerstaanraders.

Naast de aanraders is de Filmcommissie druk bezig geweest in dit half jaar om de

Filmreis naar Berlijn te realiseren. Door Corona is het echter spannend gebleven tot vrij laat in

de organisatie. Gelukkig heeft dit prachtige weekend toch nog plaats mogen vinden. De

tegenslagen voor, tijdens en na de reis hield niemand tegen om het niet naar zijn of haar zin te

hebben. Het was een geweldig weekend met een leuke groep en de commissie kijkt trots terug

op wat er georganiseerd is.

Introductiecommissie

De Introductiecommissie heeft gelukkig aan het begin van het jaar weer zoals vanouds het

Introductieweekend kunnen organiseren. De bestemming van dit jaar was het altijd idyllische

Ermelo. Met leuke activiteiten, harde muziek en veel drank konden de nieuwe Kleio-leden een
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voorproefje krijgen van hoe het is om actief lid te zijn van deze vereniging, en was er de

mogelijkheid om elkaar, het 91ste bestuur en het 92ste bestuur te leren kennen. Na dit weekend

is de Introductiecommissie weer aan haar winterslaap begonnen.

Zoals altijd zal de commissie na deze Halfjaarlijkse ALV weer uit deze slaap ontwaken en

zal de sollicitatieperiode voor haar van start gaan. Wanneer haar gelederen weer met verse

leden zijn aangevuld zal de Introductiecommissie zich weer bezighouden met de Matchingdag,

de Introductiedag en het Introductieweekend.

KIFcommissie

Het eerste semester is weer eens voorbij en wat hebben we allemaal genoten van corona! De

eerste editie van de KIF kwam hierdoor helaas tijdens een redelijk rustige middag met de

Filmcommissie op de Kleiokamer uit. Om toch ervoor te zorgen dat de KIF bij zoveel mogelijke

Kleioten terecht kon komen, kwam het idee om de KIF via het bestuur aan alle commissieleden

van Kleio te geven, een plan dat zeer goed is bevallen. Na de sollicitatieperiode aan het begin van

het jaar zijn wij uitgegroeid tot een commissie van negen leden, één van de grootste van Kleio!

De tweede editie van de KIF zal na de Halfjaarlijkse ALV uitkomen, dus maakt uw borst maar nat

op de borrel!

Ook hebben wij voorbereidingen getroffen voor een primeur,  namelijk een eerste

‘activiteit’ van de KIF in de vorm van ‘KIF-Matching - All you need is KIF’. De KIF hoopt dat het

een succes zal zijn en dat er veel mooie artikelen uit zullen volgen. Voor het vervolg van het jaar

staan er nog twee KIF’s op de planning, waarin onder andere waarschijnlijk een verslag van ons

romantisch experiment zal komen. Verder zal slechts de toekomst weten wat er komen zal. De

beste ideeën ontstaan immers onder de douche of in het toilet.

Kunstcommissie

Ondanks het feit dat een aanzienlijk deel van het afgelopen halfjaar de cultuursector gedeeltelijk

of volledig gesloten was, heeft de Kunstcommissie twee goed ontvangen activiteiten kunnen

organiseren. Aan het begin van het studiejaar hebben we een bezoek aan de Nationale Opera &

Ballet georganiseerd, waar een avond lang van de spectaculaire opera Don Giovanni kon worden

genoten. Hierna was het een tijdje wat stiller wat activiteiten betreft, omdat de commissie hard

bezig was met het organiseren van de Grote Kunstreis die in maart plaats zou vinden. Tot onze

grote spijt hebben we deze reis in verband met de onzekerheden rondom de coronamaatregelen

echter moeten annuleren.

Om de gemoederen na dit droevige nieuws weer wat op te vrolijken heeft de commissie

in januari een nachtwandeling georganiseerd, waarbij deelnemers onder het genot van een

warm drankje en wat snacks langs alle kunstwerken van het Amsterdam Light Festival konden
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lopen. Nu de cultuursector haar deuren weer heeft geopend, staat de commissie te trappelen om

nieuwe activiteiten te organiseren. Een bezoek aan een museum, het ballet en het organiseren

van een workshop zijn enkele opties die wij nu verder aan het uitzoeken zijn.

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissie heeft het eerste semester ervaren als een verademing na een moeilijk

afgelopen collegejaar met weinig fysieke activiteiten. Afgelopen halfjaar heeft de

Onderwijscommissie dan ook al drie zeer succesvolle activiteiten georganiseerd, waarin is

geprobeerd het studie- met het studentenleven te verbinden. Daarnaast kon de commissie ook

gelukkig weer fysiek met elkaar vergaderen. In oktober is zoals vanouds de Nacht van de

Geschiedenis in het Rijksmuseum bezocht. Vervolgens is ook de Boekenborrel in samenwerking

met het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) teruggekeerd. Als derde

activiteit stond het Groot Kleio Dictee op het programma. Deze werd dit jaar met groot

enthousiasme ontvangen.

In het aankomende halfjaar zal de commissie zich bezighouden met het organiseren van

activiteiten zoals de jaarlijkse Historische Pubquiz, het Kroegcollege en eventueel nog een extra

activiteit als een museumbezoek. Verder zullen wij het jaar gaan afsluiten met het Dagje-Nachtje,

dat na vier jaar zal terugkeren. Dit zal een kort reisje zijn, een dagje en een nachtje, waarin we

een leuke en geschiedenisrijke stad gaan bezoeken.

Reiscommissie

De Reiscommissie is afgelopen halfjaar voornamelijk bezig geweest met het organiseren van de

Grote Reis. We hopen dat de Grote Reis na twee jaar eindelijk weer doorgaat en hebben er als

groep erg veel zin in! Doordat er zoveel enthousiaste studenten waren gaan er dit jaar

drieënvijftig mensen mee in plaats van de gebruikelijke vijftig. Een hele leuke en mooie

ontwikkeling wat betreft de Grote Reis. Daarnaast hebben we als commissie het afgelopen half

jaar een aantal hele leuke activiteiten georganiseerd. De kennismakingsborrel was erg succesvol.

Hierbij hebben we door middel van spelletjes de leden van Kleio kennis laten maken met de

Reiscommissie die gedurende het hele jaar eigenlijk voornamelijk achter de schermen bezig is.

De Grote Reis is wegens de coronamaatregelen in plaats van in Café Diep op de Kleiokamer

bekend gemaakt. Hier was een klein groepje bij aanwezig.

Het komende half jaar organiseert de reiscommissie voor de eerste keer een uitje naar

het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam. Daarnaast zijn we op dit moment bezig met het regelen van

de formele en informele avond voor de studenten die mee zullen gaan op de Grote Reis eind

april.
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Toekomstcommissie

De Toekomstcommissie (Toeco) is wat stil geweest het eerste semester. In november stond het

Toekomstcafé op de planning, dit moest helaas uitgesteld worden wegens de vervroegde sluiting

van de horeca. Wel is in samenwerking met de Bachelor en Master OC de online Beroependag

georganiseerd. Deze samenwerking verliep soepel en het evenement was geslaagd. Er is verder

voor gekozen om evenementen uit te stellen in plaats van online aan te bieden omdat het voor

de commissie belangrijk is dat evenementen fysiek plaats kunnen vinden en de Kleioten echt

contact hebben met de werkende historici. Op 15 februari vindt de Masterborrel plaats en het

Toekomstcafé zal in maart plaatsvinden. Ook staan de Beroependag en de Stageweek nog op de

planning.
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Bestuursactiviteiten

Afgelopen halfjaar heeft het bestuur verschillende activiteiten georganiseerd. We begonnen het

academische jaar met een succesvolle Speeddateborrel. Daarnaast heeft het bestuur in

samenwerking met de UvA de Tweedejaarsdag georganiseerd. Aangezien huidige tweedejaars

studenten vorig jaar maar beperkt fysiek konden kennismaken met de vereniging, werd hen op

deze dag alsnog een leuke kennismaking met de vereniging geboden. Onder begeleiding van Dr.

Clé Lesger kregen zij een historische rondvaart over de Amsterdamse grachten. In november

kon dit jaar tot ieders grote vreugde de Battlefieldtour plaatsvinden. In het gezelschap van Dr.

Willem Melching heeft de groep zich kunnen verdiepen in de geschiedenis van de Eerste

Wereldoorlog. In december heeft in aangepaste vorm bij elk van de bestuursleden Kleio’s Kerst

aan Tafel plaatsgevonden. Tevens zijn er wekelijkse spreekuren georganiseerd tijdens Kletsen

met Kleio en heeft Studeren met Kleio tijdens de eerste twee tentamenperioden plaatsgevonden.

In het tweede semester staan verscheidene activiteiten op de planning. Zo is de

Familiedag komend semester terug van weggeweest. Daarnaast zal er in samenwerking met de

Bachelor Opleidingscommissie een Alumnidag en een Archiefweek worden georganiseerd. Vele

studenten zijn wegens het online onderwijs van de afgelopen anderhalf jaar nog niet of weinig

bekend met archieven. Tijdens de Archiefweek zullen we onder begeleiding van UvA docenten

verschillende archieven bezoeken om studenten de kans te geven om op een leuk uitje hun

archiefvaardigheid bij te spijkeren. Het academisch jaar zal traditiegetrouw afgesloten worden

met het Commissieweekend, waar we alle commissieleden bedanken voor hun inzet en harde

werk.
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Tot slot

Wij kijken zeer tevreden terug op het eerste semester en vol enthousiasme kijken we uit naar

komend halfjaar. Ondanks de tegenslagen van de lockdown en de tijdelijk verstrengde

maatregelen, zijn er veel enthousiaste en actieve leden binnen de vereniging. De commissies

functioneren goed en we zijn erg trots op hun altijd hoge inzet en creativiteit. Met veel

activiteiten, reizen en borrels in het vooruitzicht kijken wij hoopvol naar het tweede semester.

Het tweeënnegentigste bestuur van Studievereniging Kleio,

Gien Gommers

Voorzitter

Lotte Pebesma

Secretaris

Ramon Raak

Penningmeester

Tyas Veenhoven

Commissaris Intern

Jan Dongelmans

Commissaris Extern
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