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Introductie 

Hierbij brengt het 88ste bestuur van studievereniging Kleio verslag uit over de gang van zaken 

binnen de vereniging in het eerste halfjaar van het studiejaar 2017/2018. 

Met veel plezier en voorzichtige trots kijken wij als bestuur terug op het afgelopen 

halfjaar. Er zijn veel interessante en vernieuwende activiteiten georganiseerd door de 

commissies, die druk werden bezocht. Ook hebben we al twee geslaagde reizen naar Gent en 

Ieper gemaakt. Tevens zijn Kleio’s commissies gevuld met nieuwe leden en hebben sommige 

commissies zelfs extra versterking aangenomen wegens het enthousiasme en de vele 

aanmeldingen van de studenten. Tot slot gaf de verandering van het borrelcafé een nieuwe 

impuls aan de wekelijkse dinsdagborrels, wat zorgde voor veel gezelligheid.     

In ons beleidsplan aan het begin van het studiejaar hoopten wij de stijgende lijn van de 

afgelopen jaren voort te zetten en hebben we enkele nieuwe doelen toegevoegd. In dit 

halfjaarverslag bespreken we de stand van zaken van deze speerpunten en maken we een balans 

op: hoe is het afgelopen halfjaar met Kleio gegaan en hoe zal het tweede semester eruitzien? 

Samen met de hardwerkende commissies en Kleio’s leden hebben we veel zin in het volgende 

semester en kijken we uit naar een geweldig tweede halfjaar!   
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Vereniging  

Toekomstgerichtheid 

Dit jaar bouwen we voort op het speerpunt toekomstgerichtheid van het 87ste bestuur, omdat we 

willen zorgen voor continuïteit en omdat we het belangrijk vinden dat Kleio haar leden een 

beeld kan geven over de toekomstperspectieven voor Kunstgeschiedenis- en 

Geschiedenisstudenten. Om dit speerpunt te verwezenlijken heeft Kleio’s Toekomstcommissie 

diverse activiteiten georganiseerd, zoals een CV-cursus en Toekomstdiner. Begin februari staat 

er tevens een Bedrijvendag op het programma. Als bestuur hebben we geprobeerd contact 

tussen bachelor- en masterstudenten te leggen middels het Mastercollege. Dit pakte helaas niet 

uit zoals we hoopten door de lage opkomst. Het aankomende halfjaar zullen we ons speerpunt 

toekomstgerichtheid meer gaan uitwerken door nauwer samen te werken met de 

Toekomstcommissie. Ook willen we meer activiteiten organiseren voor de nabije toekomst, 

zoals een Buitenlandborrel. Tot slot bekijken we samen met de Universiteit van Amsterdam 

(UvA) hoe Kleio een rol kan spelen in de voorlichting over minoren en masters en zal Kleio 

vertegenwoordigd zijn op Mastermarkt van de UvA.  

Studie 

We streven ernaar Kleio meer te verbinden met de opleidingen Kunstgeschiedenis en 

Geschiedenis. Inmiddels is er tweemaal Studeren met Kleio georganiseerd en zijn er 

verschillende themaspreekuren geweest waar zaken omtrent de opleiding werden besproken. 

Ook zijn we in samenwerking met de UvA bezig met het opzetten van een uitgebreidere 

studeerworkshop aan het begin van het jaar 2018/2019. In het volgende semester willen we als 

bestuur een debat tussen verschillende studieverenigingen op touw zetten en hopen we een 

lezing te organiseren.  

Toegankelijkheid  

We willen ons graag opstellen als een open en toegankelijk bestuur. Zo willen we zo veel 

mogelijk verschillende studenten aanspreken en vinden we de mening van onze leden erg 

belangrijk. Op verschillende manieren hebben we gewerkt aan onze toegankelijkheid. Allereerst 

hebben we een filmpje opgenomen om te laten zien waar de Kleiokamer zich bevindt, zodat 

studenten bijvoorbeeld makkelijker langs konden komen op de wekelijkse spreekuren. 

Daarnaast hebben we het ingezonden stuk van twee Kleioleden omtrent de toekomst van de 

vereniging in twee delen besproken. Deze sessies waren openbaar en werden van tevoren 

aangekondigd op Facebook. Tot slot hebben we na de Battlefieldtour een enquête verspreid 

onder de deelnemers. We hopen dat het 89ste bestuur deze feedback zal meenemen naar de 
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volgende Battlefieldtour. In het tweede semester zal er een Ledenbijeenkomst op de agenda 

staan om met studenten te praten over Kleio en haar activiteiten.   

Borrel  

Het vorige semester waren de wekelijkse borrels een groot succes. Aan het begin van het jaar 

hebben we de borrellocatie veranderd van café De Prins naar café Havelaar. Het nieuwe café 

biedt ons verschillende nieuwe mogelijkheden, waaronder een Happy Hour van 21.00-22.00 en 

een zelfbedacht Kleioshotje. Tevens mogen we eigen muziek draaien en staat onze vaste barman 

Onno altijd voor ons klaar. Dit heeft geresulteerd in drukbezochte borrels vol gezelligheid, waar 

we erg tevreden over zijn.  

Het afgelopen halfjaar zijn er tevens speciale borrels georganiseerd door Kleio’s 

commissies die veel verschillende leden trokken door het gevarieerde aanbod. Zo vond onder 

andere de Kroegentocht van de Feestcommissie plaats, hield de Onderwijscommissie een 

pubquiz en een Kroegcollege, organiseerde de Reiscommissie een Spelletjesborrel en werd de 

KIF op speciale wijze gepresenteerd. De bekendmaking van de reizen door de Kunstcommissie 

en de Reiscommissie kregen dit jaar een andere vorm door het gebruik van het tv-scherm in café 

Havelaar, waar positief op werd gereageerd. Ook in de tweede helft van het jaar staan er 

themaborrels op het programma, zoals een broertjes/zusjes-borrel en een borrel in 

samenwerking met de studievereniging van Europese Studies (SES).  

Studeren met Kleio 

In het eerste semester hebben we twee keer Studeren met Kleio georganiseerd, waarbij 

studenten in een speciaal gereserveerd lokaal konden studeren tijdens tentamenweken. De 

eerste editie van Studeren met Kleio werd goed bezocht. De tweede keer was het echter veel 

rustiger. Dit kwam voornamelijk omdat de meeste tentamens toen plaatsvonden aan het begin 

van de week. In het tweede semester zullen we zeker doorgaan met deze studeersessies, omdat 

we merken dat veel studenten, uit verschillende jaren, hier behoefte aan hebben.  

Spreekuur  

Het eerste halfjaar hebben we tweemaal per week Kletsen met Kleio georganiseerd, waarbij de 

Kleiokamer open was voor leden. We merkten dat veel studenten niet wisten waar de 

Kleiokamer zich bevond, dus hebben we aan het begin van het jaar een filmpje geplaatst op 

Facebook. Hierin lieten we zien hoe je de Kleiokamer kon vinden. Over het algemeen zijn we 

tevreden over de opkomst tijdens het spreekuur. Altijd zijn er wel enkele studenten die koffie 

komen drinken of willen studeren. Ook hebben we diverse themaspreekuren gehouden, waar 
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zaken zoals vakinschrijving en het BSA aan de orde kwamen. Dit beviel goed en daarom willen 

we ook tijdens het tweede semester nog enkele themaspreekuren houden.  

Website en sociale media 

Aan het begin van het jaar hadden wij als voornemen om de Facebook likepagina meer te gaan 

gebruiken als database voor foto’s. Dit hebben wij geprobeerd te verwezenlijken door te zorgen 

dat per commissie altijd één iemand foto’s maakt van elke activiteit en die na afloop publiceert 

op Facebook. Ook hebben we de fotoalbums op de Kleiowebsite aangepast. In plaats van een 

selectief format met slechts enkele foto’s, werken we nu met links naar de Facebook albums om 

een vollediger beeld te creëren van wat Kleio doet in een jaar.  

We namen ons ook voor om leden via de Facebookpagina meer te betrekken bij kleine 

keuzes van het bestuur. Dit hebben we gedaan door leden te laten stemmen over de muziek 

tijdens de borrel, wat goed aansloeg. In het komende halfjaar zullen er meer van deze 

stemmingen plaatsvinden. Ook hebben we de Kleioleden-Facebookgroep intensiever gebruikt 

door interessante acties te delen of door bijvoorbeeld de Battlefieldtourenquête op Facebook te 

plaatsen, in plaats van enkel te mailen.  

 Het afgelopen jaar zijn ook de overige sociale mediakanalen, zoals Instagram en 

Snapchat, regelmatiger gebruikt. De Instagrampagina is in volgersaantal sterk gegroeid en is 

verdubbeld in haar totaalaantal foto’s. Bij de Snapchat zijn we erachter gekomen dat het beter 

werkt om Instagram-stories te gebruiken dan de stories op Snapchat, aangezien we hier meer 

volgers hebben. 

 De website is niet grootschalig veranderd, maar we hebben kleine dingen toegevoegd die 

naar onze mening nog misten op dit medium. Zo kun je er nu ook informatie vinden over 

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) en Kleio’s zustertijdschrift Eindeloos. 

Samenwerking KANVAS en AAS 

In het eerste halfjaar zijn we nog niet in staat geweest om een activiteit te organiseren met het 

bestuur van de studievereniging voor Kunstgeschiedenis (KANVAS), omdat onze agenda’s tot 

dusver nog niet overeen kwamen. Er zal in het tweede semester echter zeker een samenwerking 

tussen beide verenigingen plaatsvinden. Wat betreft kunsthistorische activiteiten heeft Kleio dit 

halfjaar kunnen rekenen op een actieve Kunstcommissie die opnieuw een drukbezochte Korte 

Kunstreis organiseerde en haar leden meenam naar onder andere een jazzconcert en een 

opvoering van het Nationale Ballet. De activiteiten werden goed bezocht en zijn voor ons een 

teken dat er genoeg animo is voor activiteiten die gerelateerd zijn aan Kunstgeschiedenis om dit 

fenomeen stand te laten houden. 



7 
 

Aan het begin van het jaar hebben we een gezamenlijke borrel georganiseerd met de 

studievereniging voor Amerikanistiek (AAS). Deze borrel was drukbezocht en diende vooral als 

kennismaking tussen de Geschiedenisstudenten en de studenten die hebben gekozen voor de 

vereniging voor Amerikanistiek, het universitaire traject of de minor. In het komende half jaar 

zijn we van plan om een voorlichtingsmoment te organiseren met AAS om onze studenten meer 

informatie te geven over Amerikanistiek. 

Raad van Advies  

De Raad van Advies (RvA) voorziet het bestuur van advies en bestaat uit drie leden: Rachelle 

Meijers, Melle Koletzki en Stijn Voet. We hebben nu één keer met de RvA vergaderd en het was 

erg nuttig. Zo is er gesproken over het idee van een Sollicitatiecommissie, maar ook over alumni 

en het wijzigen van het huishoudelijk reglement (HR). In het tweede semester zal nog een 

vergadering met de RvA op de agenda staan. We hebben de RvA gevraagd een kort statement uit 

te brengen waarin zij hun bevindingen van het afgelopen halfjaar meedelen. Deze luidt als volgt:  

Met blijdschap zien wij vijf hardwerkende, enthousiaste bestuursleden die hart en ziel 

steken in de vereniging. Niet alleen hebben ze het ontzettend leuk met elkaar, maar er is 

ook een goede klik tussen de leden en het bestuur. Bovendien getuigen de nieuwe 

invulling van de Sollicitatiecommissie, enquêtes en directe feedback via Facebook van 

een gezonde toegankelijke houding. Daarnaast is er sprake van een fijne assertieve 

opstelling van het bestuur. Dit blijkt zowel aan kleine (zoals het filmpje over de kamer) 

als grote (het actief bevorderen van de band tussen de opleiding en de vereniging) 

manifestaties. Echter willen we opmerken dat de wissel van borrellocatie aan het begin 

van het jaar voor veel ouderejaars uit de lucht kwam vallen. We hopen dat dergelijke 

beslissingen voortaan in voldoende overleg worden genomen. Desondanks zien we 

natuurlijk ook de positieve gevolgen: de borrel wordt goed bezocht door veel 

enthousiaste geschiedenisstudenten. Al met al gaat het gewoon goed met Kleio en dat is 

voor een groot deel te danken aan haar actieve ledengroep, maar ook vooral aan haar 

geweldige bestuur. 

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) 

Ook dit jaar speelt Kleio weer een rol binnen de Studenten Geschiedenis Nederland (SGN), de 

landelijke vereniging voor geschiedenisstudenten. Het bestuur heeft veel contact gehad met de 

verschillende zusterverenigingen en er is veel inspiratie opgedaan tijdens het besturenoverleg in 

Nijmegen. Dit jaar vindt de SGN-dag plaats op 6 april in Rotterdam. Dit evenement is erop 

gericht om geschiedenisstudenten uit Nederland samen te laten komen op een dag waar 

informele en formele activiteiten elkaar afwisselen. De precieze invulling van de SGN-dag wordt 
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nog bekend gemaakt, maar het thema van dit jaar is ‘welvaart’. Ook zal er aan het einde van het 

academisch jaar een extra activiteit gepland staan, wegens het succes van de sportdag in Utrecht 

vorig jaar. Wederom zal dit evenement plaatsvinden in Utrecht vanwege de bereikbaarheid.  

Sollicitatiecommissie 

In de afgelopen jaren koos het zittende bestuur hun opvolgers uit tijdens de bestuurssollicitaties 

aan het eind van het academisch jaar. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen te gaan werken met 

een Sollicitatiecommissie. Deze willen wij oprichten om objectiviteit te waarborgen tijdens de 

sollicitatieprocedure en om de transparantie te verhogen. De Sollicitatiecommissie zal vanaf dit 

jaar bestaan uit vijf personen, te weten: twee leden van het zittende bestuur, een lid uit een oud-

Kleiobestuur, een lid uit een extern bestuur en een algemeen lid van Kleio.  

De twee leden uit het zittende bestuur worden gekozen door het bestuur zelf. Het oud-

bestuurslid en het externe bestuurslid worden aangedragen door het zittende bestuur op de 

Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierna kan er gestemd worden over deze keuzes. Bij een 

afwijzing gaat het bestuur op zoek naar andere kandidaten waar opnieuw over kan worden 

gestemd. Het algemeen Kleiolid wordt op een andere manier gekozen. Elk lid van Kleio kan een 

sollicitatiebrief naar het zittende bestuur sturen om zich aan te melden voor de 

Sollicitatiecommissie. Het huidige bestuur zal hieruit een voorselectie maken, waarna er door 

loting wordt bepaald welk algemeen Kleiolid zitting zal nemen in de Sollicitatiecommissie. Het 

spreekt voor zich dat dit algemeen lid geen (oud-)bestuurslid of sollicitant voor het nieuwe 

bestuur mag zijn.  

De Sollicitatiecommissie heeft als doel het voordragen van een nieuw bestuur naar 

aanleiding van sollicitaties voor dergelijke posities en handelt hierin zelfstandig. De leden van 

het zittende bestuur die niet in de Sollicitatiecommissie zitten, mogen een adviserende rol 

spelen in de selectie van de nieuwe bestuursleden. Dit jaar zullen Rosa Sikkes (huidig bestuur), 

Lucie van Hulst (huidig bestuur), Lisa Koks (oud-bestuur) en Bram Groenteman (extern 

bestuurslid bij de SES) plaatsnemen in de Sollicitatiecommissie. Het algemeen lid zal later 

gekozen worden door de hiervoor genoemde procedure. 

Het kandidaatsbestuur zal worden gepresenteerd en ingestemd worden voor de 

zomervakantie. Hiervoor wordt een derde ALV in het leven geroepen. Deze ALV zal 

hoofdzakelijk gaan over het in te stemmen kandidaatsbestuur, maar staat ook open voor 

eventuele andere onderwerpen. Deze ALV betreft nog niet de overdracht van het zittende 

bestuur op het kandidaatsbestuur, maar enkel de goedkeuring voor het kandidaatsbestuur van 

de ALV. Na de zomer zal de traditionele Overdrachts-ALV nog steeds plaats vinden. 
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Financiën 

Kleio staat er financieel gezien goed voor. De opbrengst van de contributie is dit jaar iets lager 

uitgevallen dan is begroot. Dit komt omdat sommige leden het automatische incasso 

terugboeken. Uiteraard zijn deze leden gemaild met de vraag de contributie alsnog over te 

maken. In sommige gevallen is dit gelukt, maar in de meeste gevallen niet. Leden die de 

contributie niet overmaken worden uiteindelijk uit het ledenbestand verwijderd. De misgelopen 

inkomsten worden opgevangen met geld uit de reservepot. Aangezien dit om een relatief klein 

bedrag gaat, zijn de wanbetalers geen groot probleem. 

 Dit jaar is op de begroting voor het eerst geld vrijgemaakt voor de KIFcommissie om 

printbonnen en een eventueel designprogramma aan te schaffen. Aangezien het 

designprogramma geen geld blijkt te kosten en de printbonnen gefinancierd worden door de 

Universiteit van Amsterdam is besloten het budget van de KIFcommissie over te plaatsen naar 

de reserve, zodat het ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden Als later in het jaar blijkt 

dat de KIFcommissie alsnog kosten moet maken, worden die uiteraard gedekt door de reserve. 

In november hebben de penningmeesters van de Kunstcommissie, de 

Onderwijscommissie en de Filmcommissie voor een aantal activiteiten subsidie aangevraagd bij 

faculteitsvereniging ALPHA. Alle ingediende aanvragen zijn goedgekeurd. Daarnaast heeft de 

Reiscommissie subsidie aangevraagd bij ALPHA voor de Grote Reis, ook die aanvraag is 

goedgekeurd. Tevens heeft de Toekomstcommissie subsidie aangevraagd bij de Universiteit van 

Amsterdam voor het toekomstdiner, de subsidie is mondeling goedgekeurd, maar is nog niet 

overgemaakt. Daarom is de subsidie niet op de realisatie vermeld.  

Tot nu toe zijn bijna alle reisjes en andere activiteiten vrijwel zonder problemen vol 

gekomen, waardoor Kleio slechts een klein beetje geld is misgelopen door lege plekken. Alleen 

bij Berlijn waren er iets te weinig aanmeldingen, maar gelukkig kon de Filmcommissie dat 

verlies opvangen met haar budget. Wel waren op vrijwel elke activiteit of reis enkele 

wanbetalers. De penningmeesters van de commissies zijn hier telkens achteraan gegaan, 

waardoor al het deelnemersgeld uiteindelijk betaald werd. De penningmeesters van de 

commissies worden hartelijk bedankt voor hun inzet het afgelopen half jaar.  

Jaarlijks ontvangt Kleio van het Amsterdamuniversiteitsfonds subsidie voor de Grote 

Reis en de Grote Kunstreis. Dit jaar zijn beide subsidies een stuk hoger uitgevallen dan de 

afgelopen jaren. Voor de Reiscommissie is dit zeer gunstig, aangezien de Grote Reis dit jaar 

vanwege de verre bestemmingen duurder is dan voorgaande jaren. De Kunstcommissie is 

uiteraard ook blij met de hoge subsidie, en is van plan dit geld te besteden aan een extra 

culturele activiteit op de Grote Kunstreis. 
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Commissies 

De commissies hebben een onmisbare rol gespeeld in het afgelopen semester. Er zijn veel 

activiteiten georganiseerd, waardoor het programma in het eerste halfjaar zeer divers en 

geslaagd was. Ook kwamen de activiteiten snel vol.  

De sollicitatieperiode begon na de overdrachts-ALV en dit jaar waren er veel 

sollicitanten. Dit leidde ertoe dat verschillende commissies, zoals de Onderwijscommissie, de 

Filmcommissie en de Toekomstcommissie, hebben besloten een extra lid aan te nemen. Tot nu 

toe zijn de commissies erg tevreden met de nieuwe leden en hebben ook de vergrote commissies 

nog geen problemen ondervonden. Al gauw na de sollicitatieperiode volgde de jaarlijkse 

Commissiedag, waarbij de commissieleden elkaar konden leren kennen. De commissieleden 

begonnen met een speurtocht vanaf de Nieuwmarkt, waarbij ze uitkwamen op Amsterdam 

Centraal. Hier namen ze de trein naar het huis van secretaris Eefje in Haarlem, waar we gezellig 

hebben gegeten en spelletjes hebben gedaan. Bijna alle commissieleden waren aanwezig, 

waardoor het een geslaagde dag was.  

In het eerste halfjaar heeft er één voorzittersvergadering en één 

penningmeestervergadering plaatsgevonden en zelfs de secretarissen zijn voor het eerst bij 

elkaar gekomen. Deze vergaderingen en bijeenkomsten zijn nuttig geweest om ervaringen met 

elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. In het tweede semester staan er nog een 

voorzittersvergadering en een penningmeestervergadering op de agenda. Ook gaat de 

exterintern met alle commissievoorzitters in gesprek voor een tussentijdse evaluatie. Hieronder 

volgt een kort verslag per commissie.  

 

Filmcommissie 

De Filmcommissie heeft dit jaar meer commissieleden aangenomen en bestaat nu uit zeven 

studenten. De Filmcommissie heeft een zeer actief eerste halfjaar gehad. In september ging de 

commissie naar het Nederlands Film Festival in Utrecht om daar een collectie korte films te 

bekijken. In oktober heeft de commissie een interactieve activiteit gehouden, door Kleioleden te 

laten stemmen over de film die ze wilden zien middels een Facebookpoll. Dit werd Blade Runner 

2049, die werd bekeken in Filmtheater Kriterion. Het aankomende halfjaar staan diverse 

activiteiten gepland en hoopt de commissie maandelijks een activiteit te organiseren. Zo 

beginnen ze februari met een bezoek aan het internationale filmfestival van Berlijn. In Berlijn 

worden er drie films bezocht en staan er ook nog andere film- en geschiedenisgerelateerde 

activiteiten op de planning, zoals een musea en een stadswandeling.   
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Kunstcommissie 

De Kunstcommissie heeft het eerste halfjaar een groot aantal gevarieerde activiteiten 

aangeboden. Zo organiseerde de Kunstcommissie in oktober ‘Jazz met de Kucie: een ode aan 

Monck’ in het Bimhuis. Daarna bezochten ze begin november het pittoreske Gent met de Korte 

Kunstreis. Er gingen twintig studenten mee en de Kunstcommissie zorgde voor veel 

kunsthistorische verdieping. Traditiegetrouw stond in december een balletvoorstelling op het 

programma, waar dit jaar Sleeping Beauty werd bezocht. Na de kerstvakantie zal een 

poëzieavond op de agenda staan. De commissie trekt een breed publiek aan door de variëteit in 

activiteiten, wat zeer positief is. In het tweede halfjaar zal de commissie daarmee doorgaan en 

wordt de Grote Kunstreis georganiseerd, die dit jaar naar Athene zal gaan.  

Onderwijscommissie 

De Onderwijscommissie is maandelijks actief geweest sinds de komst van de nieuwe leden en 

heeft ook een extra lid aangenomen dit jaar, door het grote aantal sollicitaties. In oktober 

organiseerde de commissie zoals elk jaar een succesvolle activiteit naar de Nacht van de 

Geschiedenis in het Rijksmuseum. In december hield de commissie een pubquiz in borrelcafé 

Havelaar en in januari volgde het Kroegcollege in P96, dat werd gegeven door Gemma Blok. Het 

aankomende halfjaar organiseert de Onderwijscommissie onder andere de Boekenborrel in het 

IISG en het Dagje-nachtje. Ook staat het grote Kleio-dictee in februari op de agenda en 

organiseert de commissie traditiegetrouw de Triviantcompetitie.   

Feestcommissie 

De Feestcommissie heeft een succesvol eerste halfjaar gehad met feesten die drukbezocht 

waren. Ze begonnen met het Introductiefeest begin oktober in de Claire. Ook de populaire 

Kroegentocht mocht niet ontbreken en had dit jaar als thema ‘Terug naar toen’.  Het 

kalenderjaar werd afgesloten met het Kerstgala der Geesteswetenschappen in de WesterUnie. 

Dit feest was in samenwerking met alle studieverenigingen van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen. Om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden, werd begin januari een 

nieuwjaarsfeest georganiseerd in samenwerking met de SES in ClubUp. In het tweede semester 

zal de Fecoshow terugkeren en wordt het jaarlijkse Kleiofeest georganiseerd.   

Toekomstcommissie 

De Toekomstcommissie heeft dit jaar ook extra commissieleden aangenomen ten opzichte van 

de voorgaande jaren. Tot nu toe verloopt dit goed, mede omdat de Toekomstcommissie werkt 

met verschillende werkgroepen binnen de commissie, die activiteiten verdelen. De 

Toekomstcommissie organiseerde aan het begin van het jaar een CV-cursus, wat erg nuttig bleek 
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en waar veel nieuwe gezichten op af kwamen. In november stond het Toekomstdiner in Bosco 

op het programma, waar Geschiedenisalumni spraken over hun carrière. De sprekers hadden 

variërende beroepen, wat zorgde voor een interessante en inspirerende avond. Begin februari 

brengt de Toekomstcommissie een bezoek aan de redactie van de Groene Amsterdammer. In het 

tweede semester staat onder andere de Stageweek op de agenda van de Toekomstcommissie.  

Reiscommissie 

De Reiscommissie heeft in het eerste halfjaar twee borrels georganiseerd. De eerste borrel was 

geheel in Halloweenthema en was bedoeld om kennis te maken met de eerstejaarsstudenten en 

om zich te presenteren als commissie. De tweede borrel was de bekendmakingsborrel van de 

Grote Reis, waarbij de steden werden onthuld met behulp van drie filmpjes van de 

bestemmingen. De Grote Reis van dit jaar zal gaan naar Bologna, Zagreb en Wenen. De 

Reiscommissie is momenteel druk bezig met het voorbereiden van deze reis. Wegens het grote 

aantal aanmeldingen, heeft de commissie besloten een paar extra studenten mee te nemen op 

Grote Reis. In het tweede semester vindt van 26 april tot en met 5 mei de Grote Reis plaats, 

waarvoor er nog twee vooravonden zullen plaatsvinden.  

Introductiecommissie 

De Introductiecommissie heeft tijdens de Intreeweek een speciale introductieborrel 

georganiseerd in café De Ebeling. Daarnaast organiseerde de commissie natuurlijk het 

introductieweekend, wat dit jaar in Loon op Zand plaatsvond. Er werden het hele weekend 

verschillende activiteiten georganiseerd, waardoor de eerstejaars elkaar goed leerden kennen. 

Het was een erg geslaagd weekend. Na het introductiekamp organiseerde de commissie geen 

activiteiten meer. Op de halfjaarlijkse ALV zullen de sollicitaties voor de Introductiecommissie 

open gaan. In het tweede semester zal de Introductiecommissie zich bijvoorbeeld bezig houden 

met de matchingsdagen en de voorbereidingen van het Introductieweekend.  

KIFcommissie 

De KIFcommissie heeft in het eerste halfjaar twee edities van de KIF (Kleio’s Interne Foliage) 

uitgebracht, die enthousiast werden ontvangen. Deze werden uitgebracht op de daarvoor 

speciaal georganiseerde borrels, waarbij men hun KIF kon laten signeren door de redactieleden. 

Omdat de KIF de jongste commissie is, is het afgelopen halfjaar gebleken dat de werkwijze nog 

aangepast dient te worden. Een groot gedeelte van de commissie stopt binnenkort, na een jaar 

voor de KIF te hebben geschreven. De nieuwe sollicitaties zullen ook openen op de halfjaarlijkse 

ALV. Er zal kritischer worden gekeken naar de werkwijze van de KIF en hopelijk verloopt het 

aankomende halfjaar iets soepeler en worden er weer twee goede en satirische KIF’s 

uitgebracht.  
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Bestuursactiviteiten 

Het eerste halfjaar heeft het bestuur diverse activiteiten georganiseerd. Zo begonnen we het jaar 

traditiegetrouw met de Commissiedag, waarbij de nieuwe commissieleden elkaar beter leren 

kennen. Daarnaast organiseerde het bestuur tweemaal per week het spreekuur, vond Studeren 

met Kleio plaats en stonden er diverse themaborrels op het programma. Ook hebben we een 

nieuw ontwerp gemaakt voor de Kleiotrui en konden leden deze rode trui online bestellen. Zoals 

vanouds werd ook de befaamde Battlefieldtour georganiseerd, die dit jaar naar Ieper ging. De 

reis zat helemaal vol en was een enorm succes. Ook experimenteerden we met een speciale 

masteractiviteit, die bedoeld was om meer masterstudenten te betrekken bij Kleio. We sloten 

het kalenderjaar af met een kerstbrunch op de Kleiokamer, waar we de kerstvakantie inluidden 

met zelfgemaakte lekkernijen.  

In het tweede semester staan er nog meer bestuursactiviteiten op het programma. Zo 

vindt uiteraard het Liftweekend plaats, waarbij Kleioleden in teams van twee zullen liften naar 

een onbekende stad. Daarnaast plannen we een Buitenlandborrel, organiseren we een Ouderdag 

en zal er een Ledenbijeenkomst plaatsvinden. Ook zullen we in samenwerking met de 

Universiteit van Amsterdam een grotere rol gaan spelen bij de voorlichting over minors en 

masters aan het eind van het jaar. Het einde van het collegejaar wordt afgesloten met het 

Commissieweekend, om de commissieleden te bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar.  
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Tot slot  

 

Met veel plezier kijken we terug op het afgelopen semester en kunnen we concluderen dat het 

goed gaat met Kleio. De opkomst bij de borrels en activiteiten is enorm hoog en de commissies 

leveren prachtig werk. Als bestuur prijzen we onszelf gelukkig met zoveel leuke, actieve Kleioten 

en hardwerkende commissieleden. Met nog vele reizen en activiteiten in het verschiet, kijken we 

dan ook alleen maar uit naar het volgende semester en zullen we er een prachtig tweede halfjaar 

van maken! 

 

Het achtentachtigste bestuur van Kleio, 

 

 

Rosa Sikkes 

Voorzitter  
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Commissaris intern 

 

Sam Verkerk 
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