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Introductie
Bij dezen brengt het 85ste bestuur van Kleio verslag uit over de gang van zaken binnen de
vereniging in het eerste half jaar.
Het bestuur is zeer tevreden met het verloop van de afgelopen maanden. Er zijn
leuke en goed bezochte activiteiten georganiseerd, die hebben geleid tot een vol semester
met een goede afwisseling tussen gezellige en leerzame activiteiten. De commissies
functioneren allen naar behoren en hebben zich dit jaar kunnen versterken met een aantal
zeer actieve eerste- en tweedejaars. Dit belooft veel goeds voor het tweede semester.
De lustrumcommissie heeft zijn taken serieus opgepakt en de planning van het
lustrum gaat dan ook erg goed. Alle commissies hebben strakke deadlines opgelegd
gekregen, waardoor de lustrumcommissie het programma voor de hele week al rond
heeft. Voor zowel de commissies als de lustrumcommissie is dit erg prettig en wij als
bestuur kunnen ons alvast verheugen op de week.
Ons streven is deze lijn voort te blijven zetten. We zullen dit semester dan ook veel
aandacht blijven besteden aan contact tussen bestuur en commissies en commissies
onderling, om ook een prachtig tweede half jaar neer te kunnen zetten.
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De vereniging

Profiel 2016
Helaas moeten we dit verslag beginnen met een minder leuk onderwerp: Profiel 2016.
Afgelopen november werd de faculteit opgeschrikt met dit door het Faculteitsbestuur
verspreide document, wat tot een hoop commotie leidde. Profiel 2016 is geschreven als
een houtskoolschets voor vernieuwing van de faculteit. De gepresenteerde plannen vielen
niet in goede aarde en daarom is besloten een nieuw Profiel 2016 te schrijven.
Wij hebben er goed over nagedacht wat onze rol als bestuur van een
studievereniging in een dergelijke situatie zou moeten zijn. Wij zijn van mening dat we
niet fungeren als een politiek orgaan, mede omdat we niet democratisch verkozen zijn.
Om die reden hebben wij besloten om geen standpunt namens Kleio uit te dragen, omdat
we geen representanten van de hele vereniging zijn. Wel vinden we dat het onze taak is
de leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de stand van zaken en dat hebben
wij dan ook gedaan. We hebben alle belangrijke bijeenkomsten uitgebreid belicht op de
Facebook en de Kleio-kamer een week lang opengesteld voor vragen. Ook hebben we alle
relevante stukken rondom Profiel 2016 verzameld in een map, zodat we iedereen met
vragen van een antwoord konden voorzien. Dit was volgens ons succesvol en we willen
deze lijn dan ook voortzetten in het vervolg van dit proces.

Het lustrum
We zijn het lustrumjaar goed begonnen met het lustrumdiner in oktober. Deze mooie
avond is georganiseerd door de lustrumdenktank, die vorig jaar al van start was gegaan.
De lustrumdenktank is vervolgens overgegaan in de lustrumcommissie. De commissie is
hard bezig de lustrumweek in april tot een groot succes te maken. In samenwerking met
de andere commissies is er een mooi programma opgesteld. De begrotingen zijn
halverwege januari aangeleverd en de commissies zijn nu bezig met alle organisatorische
zaken, onder supervisie van de lustrumcommissie.
Het geld dat beschikbaar is gesteld voor het lustrum, hebben we over alle
commissies verdeeld. Ook de lustrumcommissie heeft budget gekregen om de pr van de
week te kunnen regelen, voor echte Kleio-merchandise te zorgen en om zelf een leuke
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activiteit te organiseren. De lustrumcommissie neemt dan ook de openingsactiviteit voor
zijn rekening.
Ook zullen er nog enkele activiteiten buiten de week in het teken staan van het
lustrum. Allereerst zal er eind maart een lustrumeditie van de liftwedstrijd plaatsvinden.
Daarnaast zal er op de Grote Reis een extra activiteit georganiseerd worden, gefinancierd
uit het lustrumbudget. Tot slot zal de onderwijscommissie in juni een tweedaagse trip
naar Brussel organiseren om een bezoek te brengen aan het Europees Parlement.
We zijn als bestuur dan ook zeer tevreden met de voortgang van het lustrum en
hebben er ontzettend veel zin in!

De borrel
De borrel wordt dit jaar bijzonder goed bezocht. Op een enkele borrel na was de opkomst
goed, wat voor ons natuurlijk ontzettend gezellig is. We hebben dit jaar een gevarieerde
borrelagenda. Naast de ‘normale’ borrel hebben we al een aantal keer voetbalwedstrijden
gekeken, borrels met reisaankondigingen gehad, een pubquiz gespeeld en afgelopen week
een kroegcollege gevolgd. Ook hebben we twee weken terug een buitenlandborrel
georganiseerd. Dit was minder succesvol dan we hoopten, maar we denken dat met een
betere voorbereiding deze borrel een leuke toevoeging kan zijn. Deze verschillende
invulling van de borrel zorgt voor voldoende afwisseling en dat slaat aan. Helemaal leuk
dus.

Studie
De ‘Studeren met Kleio’-sessies tot nu toe zijn zeer succesvol gebleken. De afgelopen twee
tentamenweken hebben we drie dagen studeersessies georganiseerd, die goed bezocht
zijn. Dit zullen we dan ook zeker doorzetten dit half jaar. Voor de eerstejaars hebben we
de vakgerichte studeersessie Oudheid georganiseerd. Deze bijeenkomst was er
voornamelijk op gericht eerstejaars te laten oefenen met tentamenvragen en het geven
van leertips. De bijeenkomst was succesvol, maar we hebben wel besloten dat dit voor
Middeleeuwen geen zin zou hebben. De nadruk lag vooral op tips rondom het leren en
maken van een tentamen en het leek niet heel zinvol dit te herhalen. Daarnaast achtten
we onszelf niet in staat om inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden, aangezien het
bij ons allen wat weggezakt was. Sorry Mario.

4

Voor het komende half jaar zullen we de vakgerichte sessies per vak
heroverwegen. We gaan in ieder geval zeker een bijeenkomst voor Wetenschapsfilosofie
houden, omdat we denken dat daar veel behoefte aan zal zijn.

Agenda
We hebben als bestuur gemerkt hoe prettig het is voor het bestuur en voor de commissies
om een semesterplanning te hebben. In oktober hebben we deze planning dan ook
gemaakt, wat heeft geleid tot een veelzijdigheid aan activiteiten die goed verspreid waren
over het semester. De semesterplanning voor het komende half jaar is gereed en belooft
een hoop goeds.

Spreekuur
Ons voornemen was het spreekuur in stand te houden en dit hebben we dan ook gedaan.
De Kleio-kamer is bijna altijd bezet en iedere dinsdag – op één in januari na – heeft er van
12.00 tot 14.00 uur iemand op de Kleio-kamer gezeten om vragen te beantwoorden. Het
spreekuur is niet per se het drukst bezochte uurtje, maar we blijven van mening dat het
belangrijk is een vast moment te hebben waarop men vragen kan stellen. Dit bleek vooral
uit de periode rondom Profiel 2016, zoals eerder vermeld.

SGN en KunstNed
SGN en KunstNed zijn beide initiatieven om respectievelijk studieverenigingen
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis uit heel Nederland samen te laten werken. Naast een
speciale dag die ieder jaar in een andere stad gehouden wordt, is er op de vergaderingen
ruimte om samen over problemen etc. te praten waar je als vereniging tegenaan loopt.
SGN loopt dit jaar ontzettend goed. De afvaardigingen van alle besturen hebben de
taken onderling verdeeld, wat resulteert in goede vergaderingen en een leuke SGN-dag,
die dit jaar in Nijmegen zal plaatsvinden. Het blijft moeilijk om Kleio-leden mee te krijgen
naar de SGN-dag, maar wij denken dat het voor de onderlinge contacten de moeite waard
is hieraan mee te blijven doen. Naast de vergaderingen van het SGN-bestuur, is er ook een
vergadering geweest met alle besturen, die dit jaar door Kleio is georganiseerd. Deze
vergadering bood ruimte om problemen op te gooien en ervaringen te delen, wat wij als
zeer prettig en nuttig hebben ervaren.
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Met KunstNed liep het helaas minder vlekkeloos. Kleio wordt als buitenstaander
beschouwd en de inbreng van onze afvaardiging wordt niet gewaardeerd. Bovendien
functioneert KunstNed dit jaar niet goed. Men is onderhand nog steeds niet uit wanneer
het evenement plaats moet vinden, laat staan dat er al iets is georganiseerd. Wij hebben
KANVAS hierover benaderd met de vraag hoe zij hierin staat. KANVAS heeft laten weten
niet deel te nemen aan KunstNed en wij hebben dan ook besloten dit jaar niet meer mee
te doen, tot onze grote spijt.
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Financiën

Met de financiën van Kleio gaat het goed. De overstap naar het nieuwe contributiesysteem
en de daar bijbehorende automatische incasso heeft nogal wat voeten in de aarde gehad,
maar alles is uiteindelijk goed gekomen en de eerste contributiegelden zijn succesvol
geïncasseerd.
Dankzij een verandering in het contract met Athenaeum zijn die inkomsten groter
dan begroot. We krijgen nu een vast percentage van de winst van de boekverkoop, in
plaats van een bonus als er een bepaalde (erg hoge) winst wordt behaald. Omdat deze
contractwijziging met terugwerkende kracht is ingegaan, hebben we van de laatste
boekverkoop van het 84e bestuur meer geld gekregen dan verwacht.
Ook hebben we dit jaar een kleine prijs gewonnen. Bij de Docent van het Jaarverkiezing is een docente Kunstgeschiedenis, Wendelien van Welie-Vink, tot onze
faculteitswinnaar verkozen. Samen met KANVAS hebben we een pitch voor Wendelien
gehouden en de prijs van €250,- verdeeld.
Ondanks deze financiële meevallers kan een beetje extra geld nooit kwaad. Vaak
krijgen we verzoeken om reclame te maken voor allerlei evenementen en instanties. Sinds
kort vragen we een kleine bijdrage voor een promotioneel bericht op onze website of
Facebookpagina en niet zonder succes. Een nieuwe manier van acquisitie is dus een feit!
Om nog wat extra inkomsten te genereren is het 85ste bestuur de statuten
ingedoken en heeft besloten de mogelijkheid om geld aan Kleio te doneren een nieuwe
impuls te geven. Vanaf vandaag kan iedereen die maar wil via de website “Vriend van
Kleio” worden en zo de vereniging met een financiële bijdrage steunen. Dit kan een
eenmalig zelfbepaald bedrag zijn of een vast bedrag van €10 per jaar. De donaties worden
door middel van automatische incasso geïnd. Zie de bijlage voor verdere informatie.
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De commissies
Zoals eerder gezegd, zijn we erg tevreden met het functioneren van de commissies. Er
worden mooie activiteiten georganiseerd en veel nagedacht over nieuwe activiteiten
naast het vaste program. Dit laatste is onder andere te danken aan de nieuwe leden die de
commissies hebben versterkt. Ook dit jaar was er een vaste sollicitatieperiode voor alle
commissies, behalve de reiscommissie, en dit heeft mede dankzij de speeddateborrel
geleid tot een recordaantal sollicitaties. Wij hebben dit als zeer succesvol ervaren en
raden aan dit te blijven doen.
Het huishoudelijk reglement, dat begin dit jaar is opgesteld, was een speerpunt
voor ons. Om problemen te voorkomen, heeft het bestuur de commissies gevraagd bij alle
activiteiten in de bevestigingsmail te verwijzen naar het HR en men erop te wijzen door
aanmelding met het HR akkoord te zijn gegaan. Dit is goed door de commissies
doorgevoerd en dat zien we graag ook zo in het komende half jaar. Voor de aanmelding
van de studiereizen werken alle commissies nu met een online inschrijfformulier, wat
gelinkt is aan een eigen e-mailadres. Ook dit bevalt erg goed, aangezien er via Google Drive
een overzichtelijk document gemaakt wordt. Bovendien moet iedereen akkoord gaan met
het HR bij aanmelding, waardoor daar ook direct naar verwezen is.
Als bestuur hebben wij onszelf twee taken gesteld. Allereerst was dit een betere
communicatie tussen bestuur en commissies en de commissies onderling. Dit hebben we
geprobeerd te bewerkstelligen door middel van de algemene commissiedag en de
voorzitter- en penningmeestervergadering. Beide blijken goed te werken. De algemene
commissiedag was een mooie opening van het jaar voor de nieuw samengestelde
commissies. Helaas regende het en was er geen plan B, waardoor er geen echte activiteit
was. Hier moet in het vervolg beter over nagedacht worden. Wel was het een erg gezellige
dag en een goede manier om de mede-commissieleden te leren kennen. De voorzitter- en
penningmeestervergadering is wat ons betreft ook zeker een succes. Enerzijds is het
prettig de commissies op elkaar af te kunnen stemmen en hierover met zijn allen te
kunnen praten. Anderzijds kan men elkaar goed helpen bij problemen en zorgt de
vergadering voor interessante oplossingen. De tweede sessie vergaderingen zullen dan
ook binnenkort plaatsvinden.
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De tweede taak was het bereiken van Kunstgeschiedenisstudenten. We hebben
commissies gevraagd actief te promoten bij Kunstgeschiedeniscolleges. Dit is maar
mondjesmaat doorgevoerd, wat jammer is. We zijn van mening dat een kort praatje wel
degelijk verschil kan maken en vragen de commissies nogmaals hier meer aandacht aan
te besteden. Wel is er een groeiend aantal Kunstgeschiedenisaanmeldingen bij reizen, wat
een goede ontwikkeling is.
Er is wel een punt opgekomen dat wat extra aandacht vraagt en waar men ook
zeker mee bezig moet gaan. Het aantal reisjes dat Kleio rijk is, lijkt toch een probleem te
worden. Ons reizenaanbod is Kleio’s paradepaardje, maar dit mag niet ten koste gaan van
de aanmeldingen. Het blijkt dat reizen met elkaar concurreren wat aanmeldingen betreft
en vooral de Grote Reis lijkt hier de dupe van te zijn. Wij denken dat naast de concurrentie
van andere reizen ook het BSA hieraan bijdraagt. Studenten moeten snel hun studie
afmaken en de Grote Reis neemt relatief veel studiedagen in. Daarbovenop zal volgend
jaar de afschaffing van de studiefinanciering dit probleem mogelijk vergroten. Het is dan
ook niet verkeerd om het concept van de Grote Reis nog eens onder de loep te nemen en
te kijken hoe we het aanmeldingsprobleem kunnen inperken.

Alumnicommissie
Dit jaar staat voor de alumnicommissie in het teken van een herstart. De alumnicommissie
is hard bezig met het verkrijgen van subsidies en het op poten zetten van nieuwe
activiteiten. De lustrumweek blijkt een mooie gelegenheid om de alumni een leuke
activiteit aan te bieden. Daarnaast zal de alumnicommissie ook dit jaar meehelpen met de
beroependag van de UvA en staat er een mooie activiteit in mei op de planning.

Feestcommissie
De feestcommissie is ontzettend goed bezig. De structuur in de commissie is verbeterd,
waardoor de commissie goed functioneert. Dit heeft geresulteerd in mooie winstbedragen
op de eerste twee feesten, die geïnvesteerd zullen worden in het komende halfjaar.

Filmcommissie
De filmcommissie heeft dit half jaar een aantal prachtige activiteiten georganiseerd. Naast
het IDFA is ook het filmfestival van Utrecht en van Rotterdam aangedaan, wat zeker
9

activiteiten zijn gebleken om in het programma te houden. We verwachten dan ook dat
de Berlijnreis van komend weekend, in combinatie met de onderwijscommissie, opnieuw
een succes zal worden.

Kunstcommissie
Ook de kunstcommissie gaat ouderwets lekker. We hebben weer prachtige musea
aangedaan en de Korte Kunstreis was een groot succes. Dat resulteerde in een
recordaantal aanmeldingen voor de Grote Kunstreis naar Venetië, wat niet anders dan een
prachtige reis kan worden.

Lustrumcommissie
De lustrumdenktank heeft in oktober het stokje overgedragen aan de nieuw gevormde
lustrumcommissie. De commissie, die de grootste is van Kleio met negen leden, is meteen
hard aan de slag gegaan. De taken zijn verdeeld over de commissieleden, wat zorgt voor
overzichtelijke vergaderingen. Daarnaast zijn er strakke deadlines aan de commissies
gesteld voor het aanleveren van ideeën en begrotingen, wat wij zeer wenselijk vinden. We
zien wel dat het organiseren van een lustrum een grote verantwoordelijkheid is en dat
het daarom zeker niet verkeerd is om negen leden in de commissie te hebben. Het bestuur
weet zeker dat dit een geweldig lustrum gaat worden.

Onderwijscommissie
De onderwijscommissie heeft dit jaar een aantal mooie nieuwe activiteiten
gepresenteerd. Naast de alom geliefde klassiekers, is vooral het bezoeken van historisch
geïnspireerde toneelvoorstellingen een mooie toevoeging. In overleg met de
kunstcommissie, wat goed is om te zien, zijn deze uitjes naar het theater georganiseerd
en een succes gebleken. Daarnaast zal de onderwijscommissie in het kader van het
lustrum aan het eind van het collegejaar een verrassende activiteit organiseren.

Reiscommissie
Het bestuur kneep in haar handjes met de bestemming van de Grote Reis 2015. Na drie
jaar afgereisd te zijn naar het oosten, was het een mooie afwisseling om dit jaar iets geheel
anders te doen. We hebben dan ook ontzettend veel zin om af te reizen naar Noord-Spanje
en de mooie selectie aan gekozen steden te bezoeken.
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Bestuursactiviteiten
Ook wij hebben dit eerste half jaar niet stilgezeten. Naast de studeersessies en de
voorzitter- en penningmeestervergadering, hebben we ook activiteiten georganiseerd.
Allereerst de algemene commissiedag begin oktober, die hierboven al besproken is. Een
erg gezellige dag, maar een activiteit ’s middags had het afgemaakt. Daarnaast hebben we
in november de Battlefieldtour georganiseerd. Deze gouden formule (slagvelden, bier, mr.
Melching) heeft ook dit jaar weer voortreffelijk uitgepakt. In de relatief korte tijd hebben
we veel gezien en gedaan. Naast de vaste activiteiten, hebben we Antwerpen en de forten
bij Raversijde bezocht, wat een leuke aanvulling was op het vaste programma. Daarnaast
hebben we geslapen in Gent, waar in tegenstelling tot eerdere jaren meerdere cafés en
clubs waren.
Het komende half jaar staat er weer een bestuursreisje op de planning, ditmaal de
liftwedstrijd. Daar kan niet te veel over gezegd worden, behalve dat het een speciale
variant is in het teken van ons lustrum. Verder zullen de studeersessies en de voorzitteren penningmeestervergaderingen georganiseerd worden en zal het jaar afgesloten
worden met het actieve ledenuitje.
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Tot slot
Met trots kunnen we stellen dat het erg goed gaat met Kleio. Er is een zeer actief eerste
jaar opgestaan, wat geresulteerd heeft in een mooie bezetting van de commissies en een
hoge opkomst bij de activiteiten en de borrels. Dit hopen we dan ook zeker voort te zetten
in het komende half jaar, met hopelijk meer Kunstgeschiedenisstudenten. De commissies
lopen allemaal erg goed en we verwachten dat dit voor het komende semester niet anders
zal zijn. We kunnen als bestuur dan ook niet anders dan stellen dat dankzij deze geweldige
groep actieve leden, het aankomend lustrum een onwaarschijnlijk succes zal worden.

Het vijfentachtigste bestuur van Kleio,
Lisa Koks
Voorzitter
Judith Pel
Secretaris
Emma Kabel
Penningmeester
Nynke van Leeuwen
Commissaris intern
Emma van Toorn
Commissaris extern
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