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Introductie
Hierbij brengt het 89ste bestuur van studievereniging Kleio verslag uit over het tweede
halfjaar van studiejaar 2018-2019.
Met veel plezier kijken wij terug op het afgelopen halfjaar. De commissies hebben
weer enorm hun best gedaan en veel drukbezochte activiteiten opgezet. Ook is Kleio
weer veel op reis geweest, zo hebben we in het tweede semester Porto, Belgrado,
Bratislava, Sarajevo, Brussel en Keulen bezocht. Het afgelopen halfjaar heeft ook de
tweede Ledenbijeenkomst plaatsgevonden, waar leden met ons mee konden denken
over de gang van zaken binnen Kleio. Op de Kandidaatsbestuur-ALV in juni hebben wij
stemmingen gehouden over Kunstgeschiedenis en de vliegreizen van Kleio.
In dit verslag evalueren we het collegejaar vanaf de halfjaarlijkse ALV in februari.
Wat is er het afgelopen jaar door bestuur en commissies georganiseerd? En wat is er
allemaal veranderd? Voor de zomer is het door de Sollicitatiecommissie gekozen 90 ste
bestuur ingestemd als kandidaatsbestuur. Tijdens de Overdrachts-ALV zullen ze officieel
worden ingestemd tot het zittend bestuur. Na een geslaagde Intreeweek en een hopelijk
geslaagd Introductieweekend hebben nieuwe enthousiaste leden zich alweer bij ons
gevoegd. Wij hebben er het volste vertrouwen in 90 ste bestuur en hopen dat ze er een
fantastisch Lustrumjaar van gaan maken!
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Vereniging
Studie
We hebben Kleio geprobeerd dit jaar meer te verbinden met de opleiding Geschiedenis.
Dit hebben we onder andere gedaan door Studeren met Kleio uit te breiden in
samenwerking met de Onderwijscommissie. Zo kwamen er bijvoorbeeld docenten een
gastcollege geven of gingen we met een groep in gesprek over tentamenstof. Onder het
speerpunt studie valt ook toekomstgerichtheid, omdat we de focus bij Kleio meer willen
leggen op de (nabije) toekomst van geschiedenisstudenten. Afgelopen semester hebben
wij een Masterborrel georganiseerd. Mastercoördinator Clé Lesger kwam toen vertellen
over de verschillende mastermogelijkheden voor geschiedenisstudenten. Daarnaast zijn
we in april met de Toekomstcommissie naar het Europese Parlement in Brussel
geweest. Dit jaar moeten studenten hun boeken van Atheneum ophalen op de
Kleiokamer. We merken hier met name positieve gevolgen van omdat studenten dan
meteen weten waar de Kleiokamer is en ons al snel leren kennen.
Toegankelijkheid
We wilden ons dit jaar graag opstellen als een open en toegankelijk bestuur. Ook het
afgelopen halfjaar stond de deur van de Kleiokamer altijd open. Dit jaar hebben er twee
Ledenbijeenkomsten plaatsgevonden waar leden mee konden praten over Kleio. Het
was als bestuur erg leerzaam om op deze laagdrempelige manier met de leden in
gesprek te gaan. Tijdens de sollicitatieperiode van het bestuur vond weer de
Bestuursinformatieavond plaats. Hier konden geïnteresseerde leden vragen stellen over
een bestuursjaar en de sollicitatieprocedure. Tot slot konden leden die aanwezig waren
bij de Kandidaatsbestuur-ALV, aanbevelingen geven aan het kersverse bestuur.
Samenwerking
Samenwerking was dit jaar een nieuw speerpunt. Wij streefden ernaar om meer samen
te werken met Universiteit van Amsterdam (UvA) en andere studieverenigingen. Ook
willen wij samenwerking tussen commissies en/of het bestuur aanmoedigen. We
hebben het afgelopen halfjaar veel samengewerkt met docenten van de opleiding
Geschiedenis bij de studeersessies van Studeren met Kleio. We hopen dat deze
samenwerking volgend jaar wordt doorgezet omdat we merken dat deze zijn vruchten
5

begint af te werpen. Samen met de studievereniging Europese Studies (SES) hebben we
een borrel georganiseerd in de Kopstootbar en samen met Merlijn (studievereniging
Geschiedenis aan de Vrije Universiteit) hebben we geborreld in Café Diep.
Borrel
Het afgelopen halfjaar heeft Café Diep als ons vaste borrelcafé gediend op de
dinsdagavond. Het café bleek een geschikte uitvalsbasis voor leden om samen te komen.
In Café Diep kregen wij de mogelijkheid om een eigen Kleio-afspeellijst af te spelen.
Verder mochten wij de tafels en stoelen in het café naar eigen zeggen indelen om meer
ruimte te creëren gedurende drukbezochte avonden. Ook in het tweede semester kon
Kleio rekenen op veel themaborrels. We hebben een themaborrel ook vaak
gecombineerd met een reguliere borrel, zodat deze laagdrempelig zou blijven. Zo
hadden we bijvoorbeeld een Beerpong-oernooi en konden mensen die niet mee
speelden gewoon een rustig een drankje komen drinken in het café. De themaborrels
werden zowel georganiseerd door commissies als door het bestuur. Zo heeft de
Onderwijscommissie een gezellige Spelletjesavond georganiseerd en heeft het bestuur
voor een Master- en Broertjes-zusjesborrel gezorgd. Daarnaast hebben we ook een
borrel gehad met onze collega-historici in spé van de VU. De Filmcommissie heeft ten
slotte een tweede filmquiz georganiseerd in Café de Pijp. Wij zijn zeer trots op wat de
borrel het afgelopen halfjaar heeft gebracht voor de vereniging en we willen de
enthousiaste borrelaars en het trouwe personeel van Café Diep bedanken voor het
afgelopen halfjaar.
Website en sociale media
We hebben het afgelopen halfjaar de sociale media van Kleio vrijwel op dezelfde manier
gebruikt als in het eerste halfjaar. Via de Facebookpagina worden nog steeds de meeste
leden actief op de hoogte gehouden van de activiteiten van Kleio. De stories van
Instagram zijn wij blijven gebruiken om leden op een simpele en snelle manier te
bereiken. Daarnaast hebben we de website constant bijgehouden en daar de agenda
teruggebracht. Ook zorgde de maandelijkse nieuwsbrief ervoor dat leden wisten wat er
zich elke maand bij Kleio afspeelde. Op deze manieren konden ook leden zonder
Facebook Kleio goed blijven volgen.
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Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) voorziet het bestuur van advies en bestond dit jaar uit drie
leden: Rosa Sikkes, Rachel Meijers en Eefje Witvliet. Wij zijn afgelopen semester een
keer met de RvA samengekomen om onze plannen te bespreken en het eerste semester
te evalueren. Wij geven mee aan het 90 ste bestuur dat ze moeten nadenken over de rol
van de Raad van Advies. Twee keer vergaderen is weinig en de rol van de Raad van
Advies is onduidelijk geworden. Het bestuur heeft veel aan het advies gehad, maar het is
belangrijk dat het voor beide partijen duidelijk blijft wat er van hen verwacht wordt.
Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)
Op 5 april stond de jaarlijkse SGN-dag gepland, dit jaar in Utrecht. De dag bestond uit
meerdere activiteiten. De dag werd afgetrapt met een aantal informatieve lezingen over
het desbetreffende thema: globalisatie. Vervolgens stond er een uitgebreide speurtocht
langs de bezienswaardigheden van Utrecht op het programma. De dag werd afgesloten
met een borrel en diner op locatie. Het bestuur van SGN was tevreden gestemd over de
invulling en de opkomst van de dag. Kleio was dit jaar goed vertegenwoordigd, wat ons
zeer gelukkig stemt.
Aan het einde van het collegejaar werd de SGN-sport-en speldag georganiseerd.
Studenten uit heel Nederland namen het tijdens deze middag tegen elkaar op in
verschillende sport- en spelactiviteiten. Deze activiteit werd echter minder goed bezocht
dan gehoopt. Dit is deels te wijden aan de planning van de activiteit, omdat deze gepland
stond tussen belangrijke tentamenperiodes in. Wij hopen dat het komende (SGN)bestuur hier oplettender op zal zijn.
Kunstgeschiedenis
Tijdens de Halfjaarlijkse ALV hebben wij het Kunstgeschiedenisverslag gepresenteerd
waarin wij duidelijkheid probeerden te verschaffen over de situatie van
Kunstgeschiedenis bij Kleio. Dit verslag hebben wij gemaakt naar aanleiding van de
aanhoudende discussie binnen Kleio over of Kunstgeschiedenis nog deel uit moet maken
van de vereniging. In dit verslag werd onder andere besproken wat de verschillende
mogelijkheden van de toekomst van Kunstgeschiedenis bij Kleio waren. Op de
Kandidaatsbestuurs-ALV werd er vervolgens een stemming gehouden over het behoud
of de afschaffing van Kunstgeschiedenis bij Kleio. De meerderheid van de leden stemden
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voor de afschaffing van Kunstgeschiedenis bij Kleio. Om de afschaffing vervolgens
officieel te voltrekken, heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. Kleio is sinds dat
moment officieel alleen de studievereniging voor Geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam.
Acquisitiecommissie
Het afgelopen jaar heeft het 89 e bestuur nagedacht over acquisitiemogelijkheden bij
Kleio. Daaruit kwam het idee om een acquisitiecommissie op te zetten. Deze commissie
zal zich bezighouden met het betrekken van historisch gerelateerde bedrijven,
verenigingen, stichtingen en andere organisaties bij de vereniging. De commissie zal
proberen de mogelijkheden voor de vereniging op het gebied van financiën, kortingen,
stages en vacatures te vergroten. Aangezien de commissie dit jaar voor het eerst in het
leven wordt geroepen, zal de commissie werken als denktank. De denktank zal tot de
Halfjaarlijkse-ALV het bestuur adviseren en ondersteunen. In de nieuwe commissie
zullen naast de zittende penningmeester en commissaris extern ook de voormalig
penningmeester en commissaris extern plaatsnemen. Laatstgenoemden zullen hierbij
een adviserende rol innemen.
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Financiën
Ondanks het lagere aantal eerstejaarsinschrijvingen dan voorgaande jaren, is het Kleio
gelukt om er een financieel succesvol jaar van te maken. De inkomsten van de
ledencontributie viel iets lager uit dan in begroot, maar gelukkig kon dit kleine gat
grotendeels worden opgevuld door de hoger uitgevallen bijdrage van Athenaeum.
De vaste lasten weken door het jaar heen ook iets af van de jaarbegroting. Zo
bleek Kleio al een aantal jaar geen lid meer te zijn van ASVA, waardoor we geen factuur
ontvingen. Dit jaar zijn we opnieuw ingeschreven, wat betekende dat we contributie
moesten betalen en dit weer een terugkomende post op de jaarbegroting zal zijn.
Daarnaast zijn de kosten van de zakelijke rekening hoger dan voorzien, door het gebruik
van de creditcard op enkele reizen. De reserve heeft deze extra kosten opgevangen.
De commissies hebben hun best gedaan om hun budget zorgvuldig te besteden.
Sommige commissies kregen aan het eind van het jaar enige hulp van de reserve om de
laatste kosten te dekken. De Filmcommissie kwam enigszins in de knel doordat de reis
naar Porto tijdens de voorbereidingen duurder bleek te zijn. Door zelf activiteiten te
organiseren en een kleine deelnemersbijdrage hiervoor te vragen heeft de commissie dit
gat weten op te vullen. De KIFcommissie had als enige commissie geen budget, maar
heeft een paar keer iets uit de reserve gekregen. Dit verliep goed en daarom is de
komende penningmeester geadviseerd dit systeem aan te houden.
Naast het commissiebudget konden sommige commissies zoals elk jaar
aanvragen doen voor subsidies. Bijna alle subsidies zijn hiervoor toegekend. Het
Amsterdams Universiteitsfonds kende zowel de Kunst- als Reiscommissie een hoge
subsidie toe voor respectievelijk de Grote Kunstreis en de Grote Reis. Bij de Grote Reis
resulteerde dit in een restitutie.
Dit jaar is er dit jaar een iZettle aangeschaft, een soort eigen pinapparaat dat een
directe verbinding heeft met de bankrekening van Kleio. De iZettle heeft het afgelopen
jaar de verkoop van merchandise, drankjes tijdens activiteiten en het innen van
deelnemersgelden voor activiteiten vereenvoudigd. Verschillende penningmeesters
hebben met de iZettle gewerkt en gaven aan dit een prettige toevoeging te vinden.
Daarnaast hebben de commissaris extern en de penningmeester gekeken naar de
mogelijkheden voor acquisitie bij Kleio. Door overeenkomsten te sluiten met
verschillende bedrijven die interessant zijn voor geschiedenisstudenten, is er extra geld
binnen gekomen. In overleg met de toekomstige commissaris extern en penningmeester
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wordt er gewerkt aan een vastere vorm voor de mogelijkheden tot acquisitie in de
toekomst.
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Commissies
Net als voorgaande jaren hebben de commissies het laatste semester hard gewerkt en
fantastische activiteiten en reizen neergezet. Door de nieuwe-ledengesprekken aan het
begin van het jaar leerde de commissieleden de commissaris intern snel kennen en
kregen wij goed mee of de nieuwe leden goed werden ingewerkt. In het tweede halfjaar
hebben er weer voorzittersgesprekjes plaatsgevonden. Deze werden nu door het vertrek
van onze commissaris intern afgenomen door de voorzitter. In deze gesprekken werd
het afgelopen jaar geëvalueerd en werden de plannen voor volgend jaar besproken. Aan
het einde van het jaar hebben wij een Commissiedag georganiseerd om de
commissieleden te bedanken voor hun inzet.
Het is het afgelopen jaar door het vertrek van onze commissaris intern niet altijd
makkelijk geweest voor de commissies. Er was onduidelijkheid over de planning en de
communicatie verliep soms stroef. We zijn daarom ontzettend blij met de flexibele en
positieve houding van de commissie leden en voorzitters. Hieronder volgt een verslag
per commissie.
Feestcommissie
Na een spetterende jaarwisseling ging de Feestcommissie in januari weer aan de slag
met een nieuwe activiteit: het Beerpongtoernooi. Het was een groot succes; het spel is
een echte crowdpleaser en Het Huis Van Iemand Anders is de perfecte locatie. Het
organiseren van nieuwe activiteiten hield hier niet op! Alweer een maand later zong
Kleio de sterren van de hemel bij de verassingsactiviteit na de ALV; Karaoke met de
FeCo in de Havelaar. En van de ene klassieke borrellocatie gingen we door naar de
ander; de Heeren van Aemstel schitterde als gouden locatie voor het jaarlijkse
Kleiofeest. Na al deze gekkigheid was het tijd voor de terugkeer van de Feco-Show, een
avond vol Kleio-talent en spannende spelletjes. We danken iedereen die heeft
opgetreden en alle aanwezigen voor hun enthousiaste deelname aan de spellen. Na al
deze activiteiten, sloten we het jaar af met een klap op de vuurpijl: FOCUS Festival, in
samenwerking met studieverenigingen SES en Off-Screen. Een heerlijke dag met onder
ander een Silent Disco Battle, die onze Kleio-DJs zeker wel hebben gewonnen. De nieuwe
activiteiten zijn goed ontvangen en zullen zeker vaker worden georganiseerd. Wij
hebben er in ieder geval heel veel zin in.
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Filmcommissie
Afgelopen jaar heeft de Filmcommissie een aantal oude activiteiten behouden, maar zijn
er ook nieuwe goedbezochte activiteiten bijgekomen. Zo was traditiegetrouw het eerste
uitje van de Fico naar Utrecht voor het NFF. In november stond IDFA op het programma.
We bezochten een documentaire over vrouwenvoetbal in Libië. Het tweede helft van het
Kleiojaar begonnen we met een knusse filmavond waar de Kleioleden van tevoren
mochten stemmen welke film we zouden kijken. We organiseerden tweemaal
drukbezochte filmquizzen, waarbij de winnaar met de Lauren Wisselbacall naar huis
gaat. Misschien wel het hoogtepunt voor de Filmcommissie was de filmreis. In
tegenstelling tot voorgaande jaren, was de bestemming dit keer niet Berlijn, maar Porto.
Van portproeverij tot speurtocht en van B-horrorfilms tot stadswandelingen, alles zat
erin. Na Porto bezochten we een uitzending van DWDD. We eindigden het jaar met de
vertoning van de documentaire 900 dagen, waarbij regisseur Jessica Gorter achteraf
kwam voor een Q&A. Al met al zijn we als Filmcommissie erg tevreden over hoe het in
2018-2019 is gegaan en zullen we dit jaar ons best doen om het te overtreffen.
Introductiecommissie
Na het ‘ontwaken’ van de Introductiecommissie bij Halfjaarlijke-ALV heeft de commissie
enkele activiteiten georganiseerd. In februari heeft de commissie vier nieuwe leden
aangenomen en sinds mei is de commissie druk bezig met het organiseren van het
aanstaande Introductieweekend, wat zal plaatsvinden op 13 tot en met 15 september.
Een activiteit van de Introductiecommissie voor de zomervakantie was de Matchingdag.
De nieuwe studenten werden geënthousiasmeerd voor de UvA, de opleiding
Geschiedenis en Kleio tijdens een wandeling rondom het Bushuis en de aansluitende
borrel bij Café De Engelbewaarder.
Tijdens de Intreeweek stond de Introductiecommissie ook paraat om de nieuwe
eerstejaars te verwelkomen. Op de Introductiedag van de UvA begeleidde de commissie
de nieuwe studenten en verwelkomde ze nieuwe mensen bij Kleio. Voor nu kijkt de
commissie uit naar het Introductieweekend en hoopt ze dat het zoals elk jaar een
geslaagd weekend wordt!
KIFcommissie
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Het afgelopen halfjaar heeft KIFco de kritische noot waarmee ze aan het begin van het
jaar van start ging, verder ontwikkeld, ondanks enige ophef dat hiermee veroorzaakt
werd. Omdat wij de serieuzere kant van de KIF meer aandacht hebben geschonken,
konden we in de afgelopen twee KIFs meer kwaliteitstukken neerzetten. We hebben niet
al onze doelen dit jaar behaald. Zo hebben we niet echt meer gebruik gemaakt van
sociale media. Maar we zullen dit zeker meenemen naar volgend jaar. Al met al heeft de
KIFco dit afgelopen halfjaar een enigszins nieuwe weg ingeslagen, met iets minder
lolligheid en iets meer serieuzere stukken, maar uiteraard wel verpakt in humor.
Kunstcommissie
De Kunstcommissie kan met gepaste trots terugkijken op het afgelopen jaar. De twee
reizen van de commissie waren beiden van een hoger niveau wat betreft de zwaarte van
het organiseren, als het enthousiasme dat de deelnemers uitten. De Korte Kunstreis naar
Londen was drukbezocht en bracht zowel de commissieleden als de deelnemers snel
dichtbij elkaar. De Grote Kunstreis naar Sint-Petersburg was een uitzonderlijk
hoogtepunt. De deelnemers gaven aan te kunnen genieten van het harde werk dat de
commissie erin gestopt had.
De activiteiten dit jaar werden ook goed bezocht. Ten opzichte van andere jaren
heeft de commissie goed geprobeerd te letten op het animo en budget van de leden van
Kleio en de activiteiten daar beter op afgesteld. Dit resulteerde in volle en goede
activiteiten. Wekelijks vergaderde de commissie en kwamen daar regelmatig de
speerpunten, die gesteld waren aan het begin van het jaar, terug. De commissie heeft
deze goed geprobeerd te respecteren en daarmee een memorabel jaar neergezet.
Reiscommissie
De Reiscommissie organiseerde van 26 april tot 5 mei de Grote Reis. Dit jaar ging de reis
naar Bratislava, Sarajevo en Belgrado. Onderweg heeft de Grote Reis een bezoek
gebracht aan de indrukwekkende gedenkplaatsen in Srebrenica en Potocari. Om een
beeld te krijgen van de omgeving en haar historische achtergrond heeft de Grote Reis
verschillende musea, religieuze gebouwen en gedenkplaatsen bezocht. Hierbij heeft de
commissie de nadruk gelegd op de gedeelde geschiedenis van de verschillende steden,
waarbij de nadruk lag op de Joegoslavië-oorlog. De bestemmingen konden rekenen op
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veel lof vanwege haar thematische karakter. De spraakmakende bezienswaardigheden
werden ondersteund door informatieve praatjes van de commissieleden.
Voorafgaand aan deze reis vonden zowel de formele als de informele avond plaats. De
formele avond had als doel om de studenten meer informatie te verschaffen over de te
bezoeken bestemmingen. Hiervoor werden twee docenten uitgenodigd die
gespecialiseerd waren in de steden of het gebied van de Grote Reisbestemmingen. De
Reiscommissie heeft ook een informele avond georganiseerd om de deelnemers elkaar
beter te leren kennen. Hiervoor reisden wij af naar de Erasmus Universiteit in
Rotterdam om een cursus Balkandansen te leren. Al met al zorgde de reis en haar
vooravonden voor een succesvol tweede semester van de Reiscommissie.
Onderwijscommissie
De Onderwijscommissie heeft ook in het tweede semester van het afgelopen studiejaar
goed gedraaid. De commissie is doorgegaan met het testen van meer studiegerelateerde
activiteiten en probeerde voor de meeste overzichtsvakken een studeer moment tijdens
Studeren met Kleio te regelen zowel met als zonder begeleidende docent. Hier zijn de
juiste lessen uit getrokken die worden meegenomen naar het volgende jaar. Verder
heeft de Onderwijscommissie weer een paar knallende activiteiten georganiseerd in het
tweede halfjaar. De Boekenborrel in het IISG was dit jaar ook voor docenten opengesteld
en dit was een daverend succes. Ook de Historische Boottocht met Clé Lesger over de
Amsterdamse grachten was weer een drukbezochte en gezellige activiteit. Andere jaren
organiseerde de Onderwijscommissie traditiegetrouw de Triviantcompetitie, maar deze
activiteit hebben we dit jaar omgevormd tot de Spelletjesborrel. Hoewel dit een van de
minder drukke activiteiten van het jaar was, heerste er wel een gezellige sfeer. De
Onderwijscommissie kan wederom terugkijken op een zeer succesvol jaar waarin het
gelukt is om de meer studiegerelateerde activiteiten naadloos in het programma op te
nemen.
Toekomstcommissie
Afgelopen collegejaar lag het zwaartepunt aan aantal activiteiten van de
Toekomstcommissie overduidelijk op het tweede semester. Dit kwam door
omstandigheden en externe factoren. Wij zijn als Toekomstcommissie echter tevreden
over de kwaliteit die we met onze activiteiten hebben weten te handhaven. Zo was het
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bezoek aan Kajsa Ollongren (minister van BZK) informatief en geslaagd, hebben we in
Brussel de toekomstmogelijkheden van historici bekeken en in een iets aangepast
format de Toekomstdag verder geoptimaliseerd. De Toekomstcommissie kijkt met een
positief gevoel terug op de activiteiten die zij georganiseerd heeft en ziet zichzelf
daardoor als welkome afwisseling en variatie binnen de activiteitenagenda van de
vereniging gedurende het jaar.
Tot slot hebben we als commissie gefocust op een goede overdracht naar volgend
jaar. Hierdoor proberen wij wel de commissie slagvaardig, creatief en vernieuwend te
houden. Dit overdrachtsproces heeft ons als commissie vertrouwen gegeven voor een
succesvol nieuw collegejaar waarin de commissie relevant en actueel blijft.

15

Bestuursactiviteiten
Ook na de Halfjaarlijkse-ALV stonden er weer meerdere bestuursactiviteiten op de
agenda. Begin februari heeft het bestuur in samenwerking met de Filmcommissie voor
het eerst een Boekenmarkt georganiseerd in de Engelbewaarder. Dit was een groot
succes en veel leden kwamen langs voor boeken of filmposters. We hebben afgelopen
semester ook weer meerdere themaborrels georganiseerd, zoals de jaarlijkse Broertjesen zusjesborrel. Behalve dat alle broertjes en zusjes welkom waren konden ze ook
meedoen aan een spelletjescompetitie, dit bleek een goede toevoeging, zeker voor de
jongere broertjes en zusjes. Behalve de Broertjes- en zusjesborrel hebben we ook een
Masterborrel georganiseerd voor ouderejaars. Clé Lesger kwam hier als
mastercoördinator vertellen over de mastermogelijkheden van geschiedenisstudenten.
In mei hebben we een tweede Ledenbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten
zijn een prettige manier om met bestuur en leden in gesprek te gaan over de gang van
zaken binnen Kleio. We raden daarom zeker aan dat het 90ste ook ten minste twee
Ledenbijeenkomsten op de agenda zet. Net als het 88ste bestuur hebben wij tijdens de
sollicitatieperiode een Bestuursinformatieavond gehouden. Tijdens deze avond konden
geïnteresseerden vragen stellen over het bestuur en de Sollicitatiecommissie. In juni
zijn we met een groep enthousiastelingen naar Soldaat van Oranje de musical gegaan en
trapte Kleio’s voetbaltalent een balletje tijdens het jaarlijkse Geesteswetenschappen
Voetbaltoernooi. We sloten dit prachtige jaar af met de Liftwedstrijd naar Keulen. Mede
door het zonnige weer en de inzet van de lifters was het een weekend om nooit te
vergeten.
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Tot slot
Met veel plezier en gepaste trots kijken wij terug op het afgelopen collegejaar. Wat
hebben wij genoten van alle activiteiten, borrels, reizen en ALV’s. Het was hard werken
en een enorme eer om een jaar aan het roer te staan van Kleio.
Studie en Toegankelijkheid waren twee speerpunten waar wij ons vooral op
richtten. Studeren met Kleio is een nieuw leven in geblazen en de deur van de
Kleiokamer stond altijd open. Er is een nieuwe commissie opgericht voor het
lustrumjaar en deze is druk bezig met de aankomende festiviteiten. Verder hebben wij
dit jaar geprobeerd te luisteren naar de discussies die gevoerd worden, zo hebben we
eindelijk een stemming gehouden over Kunstgeschiedenis en is er een vliegtax aan het
Huishoudelijk Regelement toegevoegd.
We zijn trots op onze enthousiaste nieuwe leden en trouwe ouderejaars. We
wensen het 90ste bestuur ontzettend veel succes en hebben erg veel vertrouwen in jullie!
We willen alle commissieleden en algemene leden ontzettend bedanken voor dit jaar,
zonder jullie was het nooit zo fantastisch geweest.
Het negenentachtigste bestuur van Kleio,
Mara Werner
Voorzitter
Sara Verveer
Secretaris
Roos van Bommel
Penningmeester
Joris van Dijk
Commissaris extern
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