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Introductie
Bij deze brengt het 92ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam, verslag uit over het tweede halfjaar van collegejaar
2021/2022.
Met veel plezier blikken wij terug op het afgelopen halfjaar. De commissies
hebben weer veel drukbezochte activiteiten georganiseerd. Zo heeft de Kunstcommissie
ons meegenomen naar het Nationale Ballet en organiseerde de Toekomstcommissie het
Toekomstcafé. Daarnaast heeft de Onderwijscommissie weer de beruchte Historische
Pubquiz georganiseerd en kreeg de Feestcommissie iedere Kleioot aan het dansen op het
gezamenlijke feest met studievereniging SES. Naast al deze noemenswaardige
activiteiten vonden in het tweede semester ook memorabele reizen plaats. Onder leiding
van de Reiscommissie reisden wij af naar Krakau, Praag en Boedapest. Als afsluiter voor
de zomer heeft de Onderwijscommissie ons op Dagje/Nachtje meegenomen naar Aken.
Verder is vlak voor de zomer het 93ste Kandidaatsbestuur ingestemd op de
Kandidaatsbestuur ALV (KB ALV). Tijdens de Overdrachts-ALV zullen ze officieel worden
ingestemd tot zittend bestuur. Wij hebben het volste vertrouwen in het 93ste bestuur en
kijken uit naar hun plannen voor het komende collegejaar!
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Vereniging
Flexibiliteit
Wegens de aanhoudende onzekerheid omtrent de coronacrisis hebben wij aan het begin
van het collegejaar gekozen om het speerpunt flexibiliteit over te nemen van het 91ste
bestuur. Door het jaar heen hebben wij daarom een flexibele houding getoond door
bijvoorbeeld de borrels aan te passen naar de geldende maatregelen en activiteiten
(gedeeltelijk) online te laten plaatsvinden. In het tweede semester had corona gelukkig
een minder aanwezige rol. Wel hebben wij flexibiliteit moeten tonen door in nauw
overleg met de Reiscommissie één van de locaties van de Grote Reis aan te passen,
wegens de uitbraak van de oorlog in Oekraïne.

Educatie
Dit jaar lag de focus op educatie. Hiertoe hebben wij in het tweede semester in
samenwerking met de Opleidingscommissie Bachelor Geschiedenis (OC BA) een cursus
essay schrijven geboden onder leiding van docenten Jouke Turpijn en Bram Mellink. Ook
hebben wij samen met de OC BA de Archiefweek georganiseerd, waarbij elke dag een
bezoek aan één of meerdere archieven werd, begeleid. Tijdens deze week zijn onder
andere het Zuid-Afrikahuis, het IISG en het Stadsarchief bezocht. Daarnaast hebben wij
in samenwerking met de OC BA de Alumnidag georganiseerd. Op deze dag werden
lezingen aangeboden gevolgd door een borrel en kregen studenten de kans met alumni
te praten over het leven na de universiteit. Tot slot heeft ook in het tweede semester
Studeren met Kleio plaatsgevonden en hebben wij twee informatieve lezingen over de
oorlog in Oekraïne georganiseerd.

Toegankelijkheid
Afgelopen jaar hebben wij geprobeerd ons op te stellen als een open en toegankelijk
bestuur. Zo stond de deur van de Kleiokamer altijd open en is er wekelijks Kletsen met
Kleio georganiseerd. Naar voorbeeld van het 90ste bestuur is in het tweede semester
weer de goed bezochte Bring-a-Buddy Borrel georganiseerd om studenten die nog niet
vertrouwd waren met Kleio een laagdrempelig instroommoment te bieden. Aan het eind
van het tweede semester is tevens een ledenbijeenkomst georganiseerd. Hierbij was het
kandidaatsbestuur ook aanwezig, wat erin resulteerde dat de aanwezige leden hun
mening over de inrichting van komend jaar konden delen.
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Communicatie
Wij hebben afgelopen jaar gefocust op communicatie. Wat betreft interne communicatie
hebben wij de nieuwsbrief maandelijks online gezet in videovorm naast deze rond te
sturen via email. We hebben hier enthousiaste reacties op gekregen van de leden en de
nieuwsbrief lijkt veel mensen te bereiken op deze manier. Wat betreft externe
communicatie zijn wij zoals eerder genoemd een samenwerking aangegaan met de OC
BA, waardoor we goed contact hebben gehad met de opleiding zelf.

Borrel
Het afgelopen half jaar is er gezellig geborreld door de Kleioten. Niet iedere borrel was
even drukbezocht, maar we hebben een aantal mooie avonden gehad met activiteiten
van nagenoeg alle commissies. Vanuit het bestuur is er op 22 maart de Bring-a-Buddy
Borrel georganiseerd waar er nieuwe aanwas bij de vereniging kwam. Op 26 april was er
de Koningsnachtborrel in samenwerking met SES bij Café Fest. Hier werd royaal
geborreld en vorstelijk genoten met onze Europese vrienden. Op 10 mei konden onze
ouders zich aan elkaar voorstellen op de borrel na de geslaagde Familiedag. Menig
roddel werd gedeeld met én over de kinderen. Op 28 juni vond alweer de laatste borrel
van het jaar plaats, eveneens in samenwerking met SES. Wanneer commissies meer
ruimte vergden voor hun activiteiten, zoals tijdens de Pubquiz, is de borrel verplaatst
naar P96. Maar doorgaans vond de borrel traditiegetrouw plaats in Café Diep.
Acquisitie
Afgelopen halfjaar is er weer hard aan fondsenverwerving voor Kleio gewerkt. Zo
hebben we een deal gesloten met Modis Tech Academy. In ruil voor reclame op de
website en in Eindeloos krijgt de vereniging €100. Hiervan gaat €40 naar Eindeloos.
Website en sociale media
We hebben het afgelopen halfjaar de sociale media van Kleio vrijwel op dezelfde manier
gebruikt als in het eerste halfjaar. Het meest toegankelijke platform om activiteiten te
delen blijft Instagram. De stories van Instagram zijn wij blijven gebruiken om leden op
een simpele en snelle manier te bereiken. Vooral de Vraag & Antwoord functie blijkt een
leuke en handige manier om met leden ook online interactie te hebben. De Link Tree,
waar alle linkjes naar de aankomende activiteiten en het lidmaatschap in één oogopslag
te zien zijn, is ook dit tweede semester gebruikt. Daarnaast zorgde de maandelijkse
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nieuwsbrief, die dit jaar naast geschreven ook gefilmd werd, ervoor dat leden wisten wat
er zich elke maand bij Kleio afspeelde. Als extra promotie is er doorgegaan met het delen
van activiteiten in de eerste- en tweedejaars groepen. Dit heeft ervoor gezorgd dat alle
activiteiten dit jaar met overtuiging volgekomen zijn. Wij merken dat Facebook steeds
minder impact heeft, aangezien de meeste leden weinig gebruik maken van Facebook en
ons in plaats daarvan op Instagram volgen.
Aan de website is in de zomervakantie geklust en wij hopen na de overdracht
naar het 93ste een afgesloten ledenportaal te openen. Ieder lid kan hier zijn eigen
wachtwoord voor aanmaken. De foto’s die tot op heden open op Facebook gezet werden
kunnen hier afgeschermd bekeken worden door de leden. Hiermee waarborgen wij de
privacy van onze leden. Wij zullen iedereen op de hoogte brengen van deze nieuwe
functie als deze in werking gaat.
Raad van Advies (RvA)
De Raad van Advies (RvA) voorziet het bestuur van advies en bestond afgelopen
semester uit Carlijn Verweij, Inez Snijder, Julia Ballak, Roos van Bommel en Sara Verveer.
Afgelopen jaar kon ieder bestuurslid een buddy in de RvA kiezen. Het zogeheten
buddysysteem heeft naar onze mening goed gewerkt, de bestuursleden hadden het
gevoel hun buddy goed te kunnen benaderen met vragen indien nodig. Het
buddysysteem zal dan ook aangehouden worden door het volgende bestuur
Wij hebben ook in het tweede semester gekozen om de vergadering te blijven
houden tussen het hele bestuur en de RvA, in plaats van enkel de voorzitter en de RvA.
Wij hebben het 93ste kandidaatsbestuur ook aangeraden de vergadering met het hele
bestuur en de RvA aan te houden. Dit maakte 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.

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)
In het afgelopen halfjaar hebben we twee SGN-activiteiten gehad. De extra SGN-activiteit
in Groningen en de SGN-Dag in Nijmegen. Ondanks een aantal afmeldingen op het laatste
moment, kijken we terug op twee geslaagde evenementen. Op vrijdag 11 maart mochten
we met een kleine delegatie naar Groningen. In Groningen werden we meegenomen op
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een legendarische stadswandeling waarna we de middag op het terras gesleten hebben.
’s Avonds vond een heuse biercantus plaats waar we getrakteerd werden op pizza’s alles
geheel verzorgd door Ubbo Emmius. Over deze biercantus wordt nog steeds gefluisterd
door Kleioten.
Op 13 mei vond de SGN-dag in Nijmegen plaats met het thema: The Sound of
History. De dag werd georganiseerd door GSV Excalibur. Ook Nijmegen bleek verder dan
verwacht voor menig Kleioot, want de opkomst viel wederom tegen. Toch is het een
mooie dag geworden. Er waren in totaal vijf korte lezingen die te maken hadden met
muziekgeschiedenis. De onderwerpen liepen uiteen van hiërogliefmuziek tot psalmen en
processiemuziek tijdens de reformatie tot muziek in oorlogstijd. Na de lezingen mochten
we het mooie Nijmegen bezichtigen. Uiteindelijk streken we neer in de binnenstad waar
werd gegeten en gedronken alvorens we ons mochten begeven naar het feest. Hier was
iedere vereniging verkleed in een muziekthema, Kleio in hardrock, en werden optredens
aan elkaar gegeven. Beide SGN-dagen waren uitermate geslaagd en we kijken uit naar de
SGN-dag die het 93ste bestuur komend jaar in Amsterdam zal organiseren.
Reizen
In het tweede semester bezochten wij op Grote Reis onder leiding van de Reiscommissie
Krakau, Praag en Boedapest. De eerste Grote Reis in twee jaar was zeer drukbezocht en
heeft de deelnemers veel bijgebracht over het panslavisme en de geschiedenis van
totalitaire ideologieën in de moderne geschiedenis. De reis vond niet zonder
complicaties plaats, de Reiscommissie heeft kort voor vertrek namelijk nog één van de
locaties aan moeten passen en heeft daarin noemenswaardig doorzettingsvermogen
getoond. Daarnaast hebben wij in het tweede semester Aken bezocht op het
Dagje/Nachtje. Hier heeft de Onderwijscommissie ons veel bijgebracht over de rijke
stadsgeschiedenis en ons tot in de nachtelijke uren vermaakt met een kroegentocht.
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Financiën
In het studiejaar 2021-2022 hebben meer eerstejaars studenten zich aangemeld bij
Kleio ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit heeft ervoor gezorgd dat de
contributiegelden aanzienlijk hoger zijn uitgevallen, wat positief is voor de vereniging.
Tevens is de contributie hoger dan op de jaarbegroting, omdat er in het tweede semester
ook nog een aantal nieuwe leden zijn bijgekomen. Het overschot van de
contributiegelden is op de reserve geplaatst, zodat zowel commissies als het bestuur
hier aanspraak op konden maken.
De vaste lasten waren het afgelopen jaar op een enkele post na allemaal in de lijn
der verwachting. Deze betreffende post is die van de kosten voor de ING rekening. Dit
komt doordat Kleio in december een aanzienlijk hoog factuur had gekregen van de ING.
Dat factuur was zo hoog, omdat er in de maand november enorm veel betalingsverkeer
was door het innen van de contributiegelden en uitgaven voor de Battlefieldtour.
Gelukkig konden deze kosten opgevangen worden door de reserves.
In het tweede deel van het eerste semester kreeg de vereniging helaas weer te
maken met coronamaatregelen waardoor het lastiger werd voor commissies om
activiteiten te organiseren. Hierdoor is er in die periode weinig commissiebudget
gebruikt. Na nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen was het voor de
commissies weer mogelijk activiteiten te organiseren, zoals de Filmreis naar Berlijn in
februari. Aan het begin van het tweede semester zijn de commissiepenningmeesters
aangespoord om hun budgetten goed te spenderen. Dit is goed gelukt, want de
commissiebudgetten zijn vrijwel allemaal opgegaan.
Naast de commissiebudgetten konden de commissies ook aanspraak maken op
verscheidene subsidies. Zo is er voor de Battlefieldtour, de Filmreis en de Grote Reis
subsidie aangevraagd bij het Amsterdams Universiteitsfonds, oftewel AUF. Al deze
subsidieaanvragen zijn toegezegd, ontvangen en hebben ervoor gezorgd dat de Kleio
reizen voor een studentenprijs konden worden aangeboden voor de leden. Daarnaast is
er ook subsidie aangevraagd bij ALPHA. Dit was voor de Nacht van de Geschiedenis
activiteit van de Onderwijscommissie en de reissubsidie die bestemd was voor de Grote
Reis. Deze reissubsidie is echter nog niet ontvangen. Hierdoor hebben wij de restitutie
van de Grote Reis 2022 nog niet uit kunnen betalen. Zodra dit bedrag is ontvangen zal
deze restitutie voltooid worden.

8

Ondanks dat de commissiebudgetten zo goed als compleet verbruikt zijn, is er dit
jaar toch nog geld overgebleven. Aan het begin van het jaar heeft het 92ste boekjaar van
het 91ste boekjaar een overschot gekregen die op de reserve is geplaatst. Doordat het
92ste bestuur nog veel rekening moest houden met een mogelijke annulering van een
reis, was het verstandiger om deze reserve zo hoog mogelijk te houden om eventuele
hoge annuleringskosten te kunnen dekken. Nu is deze reserve aan het eind van het jaar,
onder andere door een overschot bij de contributiegelden en inkomsten van acquisitie,
groter geworden dan aan het begin van het jaar. In overleg met de Kascommissie is
besloten om dit jaar, net als vorig jaar, vijftienhonderd euro te sparen voor het volgende
Lustrum. Dit is veel meer dan gebruikelijk, want er was op de jaarbegroting vijfhonderd
gereserveerd voor het Lustrum. Gelukkig er is de financiële ruimte om meer dan het
normale bedrag te sparen. Het geld dat verder nog overblijft zal naar de spaarrekening
gaan, waar in de toekomst in geval van nood aanspraak op kan worden gemaakt.
Door de nog aanhoudende onzekerheid rondom de reizen was het een uitdagend
jaar. Door het alerte handelen van het bestuur, de Kascommissie en de commissies zelf
zijn er geen annuleringskosten geweest. Er wordt teruggekeken op een mooi jaar vol
drukbezochte activiteiten en reizen. Kleio heeft een financieel gezond jaar achter de rug
en we kijken met positieve blik naar het aankomende jaar.
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Commissies
Het tweede semester was zoals vanouds weer gezellig druk met leuke en interessante
activiteiten en fantastische reizen van Kleio's kordate commissies. Het lijkt alweer zo ver
achter ons, maar toch heeft het Coronavirus aan het begin van het semester nog haar
invloed uitgeoefend op ons leven. Gelukkig was dit van korte duur en hebben onze
commissies weinig tot geen last meer gehad van de pandemie. Met vier reizen, de
Filmreis naar Berlijn, de Grote Reis naar Krakau, Praag en Boedapest, de Kortste
Kunstreis naar Rotterdam en het Dagje/Nachtje naar Aken is Kleio's internationale
bekendheid, hoe berucht deze ook mag zijn, wederom toegenomen. Om de commissies
voor hun harde werk te bedanken is er op 17 juni een commissieavond georganiseerd in
The Poolbar aan de Voetboogstraat. Onder het genot van de goedkoopste biertjes in
Centrum Amsterdam is er door de aanwezige commissieleden gezellig gepoold, gesjoeld
en liefde gevoeld.
Hoewel de Commissaris Intern doelde om dit jaar wat vaker een
voorzittersvergadering te houden, waarbij alle commissievoorzitters bijeenkomen om
met elkaar ieders ervaring te delen en eventueel samen tot oplossingen komen waar
nodig, bleek een tweede vergadering voldoende. Het is natuurlijk jammer dat het streven
naar meer voorzittersvergaderingen en -gesprekken niet gehaald is, maar vanuit de
voorzitters zijn geen klachten gekomen wat betreft de kwantiteit en kwaliteit van de
communicatie tussen de Commissaris Intern en de commissievoorzitters.
Hieronder volgen nu de semesterverslagen van alle commissies.

Feestcommissie
Ook het tweede semester is voor de Feestcommissie wisselvallig verlopen. Toch heeft de
commissie een aantal geslaagde activiteiten neergezet.
Zo zijn in april zoals vanouds Kleio’s sporttalenten naar boven gehaald voor het
bierpongtoernooi! Later is een zeer vet feest neergezet samen met SES, namelijk het
Alfabetfeestje. Dit was weer vanouds knallen. Het studiejaar is afgesloten met een
parkborrel, wat in eerste instantie een park BBQ had moeten zijn, maar door de slechte
weersvoorspelling helaas niet doorging.
De Feestcommissie had graag gehad dat het klassieke kerstgala door hadden kunnen
gaan, maar door wat onkunde bij Alpha, mocht dat helaas niet plaatsvinden.
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Aangezien alle Covid restricties de Feco niet meer in bedwang kunnen houden,
gaan de commissie er vanuit dat aankomend jaar weer vanouds losgaan wordt!

Filmcommissie
Na de geslaagde Filmreis naar Berlijn is de Filmcommissie in het tweede semester wat
stiller geworden. In de tweede helft van het studiejaar is er gekeken naar verschillende
evenementen die eventueel interessant waren voor de Filmcommissie. Hoewel er wel
enige kleine Nederlandse filmfestivals waren, sloten de films die draaiden vaak niet goed
aan bij de Filmcommissie of kwamen de momenten dat de films speelden vaak onhandig
uit.
De commissie heeft zich wederom gestort op de befaamde filmquiz die dit jaar is
gehouden in onze stamkroeg Café Diep. Dit jaar waren weer veel studenten
langsgekomen en streden tegen elkaar om de kroon mee naar huis te nemen. De
hoeveelheid studenten en de goede sfeer tijdens de quiz, ondanks wat kleine technische
problemen, hebben geleid tot een wederom zeer geslaagde filmquiz.

Introductiecommissie
Met een prachtig introductieweekend naar Erve Hartgerink in Markelo kan de
Introductiecommissie met trots aan haar winterslaap beginnen. Vanaf Amstelstation
vertrok een gezellige groep eerstejaarsstudenten en Kleioten richting het verre
Overijsselse dorpje. Hoewel er een nat weekend voorspeld was, bleef de zondvloed
gelukkig uitgesteld tot de laatste dag en hebben de deelnemers heerlijk kunnen genieten
van het zonnetje, met wederom uitmuntend gekookte gerechten door twee kloeke
Kleiokoks. Omdat de aanmeldingen voor het weekend in het begin wel moeizaam gingen
is later besloten om het introductieweekend ook voor ouderejaars studenten
Geschiedenis open te gooien. Deze optie bleek een prima oplossing en er zal aan de
volgende lichting Introcoleden ten zeerste worden aangeraden dit eveneens te doen. Ook
studenten in hun vijfde jaar mogen geïntroduceerd worden aan onze prachtige
vereniging.
Kortom, de Introductiecommissie is er zeker van de nieuwe, en oude, lading
studenten Geschiedenis een mooie introductie te hebben gegeven van Kleio, en kijkt uit
naar wat het komende jaar zal gaan brengen.
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KIFcommissie
De KIF heeft een mooi jaar gedraaid met niet één, niet twee, niet drie, maar wel vier KIF
uitgaves. Een prestatie van jewelste. Het was een fijn gezicht om alle signeerpagina’s
weer volgekladderd te zien worden op de borrels. Daarnaast waren de ingezonden
stukken en eigen artikelen dit jaar weer in overvloed, wat soms leidde tot wat praktische
problemen. Een nietje kan maar zoveel papier aan. Wegens een miscommunicatie was er
dit jaar geen mogelijkheid om gekleurd papier te gebruiken als kaft voor onze KIF
uitgaves dit jaar. Hoewel dit natuurlijk geen ernstig probleem is zou het wel leuk zijn
komend studiejaar weer kleurrijke KIF’s op de borrel te kunnen uitdelen. Verder is er
gekeken naar een eventueel andere redactioneel programma, maar vooralsnog is er geen
ander medium gevonden dat beter aan de wensen van de KIF redactie voldoet.
Wij van de KIFcommissie groeten u en kijken uit naar wederom een vruchtbaar
en sappig jaar.

Kunstcommissie
Toen na de lockdown de cultuursector weer haar deuren open gooide, kon de
Kunstcommissie niet wachten om leuke en diverse kunstactiviteiten te organiseren. Het
tweede semester ging meteen goed van start door de traditie ‘Ballet met de Kucie’ weer
nieuw leven in te blazen. Deze altijd populaire activiteit werd wederom heel goed
ontvangen. De voorstelling Raymonda was een waar sprookje en iedereen liep
glunderend de zaal uit. Ongeveer een maand later nam de Kucie een groep Kleioten mee
naar Den Haag voor een bezoek aan het Escher museum. Ook deze activiteit was erg
geslaagd en de borrel op een Haags terras was een mooie afsluiting van dit bezoek.
Toen in januari bleek dat de Grote Kunstreis moest worden afgelast besloot de
commissie meteen dat er dan een klein reisje georganiseerd moest worden. Onder de
naam Kortste Kunstreis vond deze eind mei plaats, waarbij een bezoek werd gebracht
aan het mooie Rotterdam. Een bezoek aan het Depot Boijmans van Beuningen werd
gevolgd door een stadswandeling langs streetart, waarna het Nederlands Fotomuseum
haar deuren voor ons openende. Deze culturele dag eindigde op een zonnig terras in de
Witte de With, een waardige afsluiting van deze korte, maar daardoor absoluut niet
minder leuke reis. Kortom: het was een geslaagd jaar met mooie, diverse activiteiten.

Onderwijscommissie
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De Onderwijscommissie heeft, na twee jaar vol coronamaatregelen, een zeer geslaagd
jaar achter de rug. In het tweede semester zijn nog twee goed bezochte activiteiten
georganiseerd en hebben we het jaar afgesloten met een klein reisje!
In maart heeft de Onderwijscommissie de jaarlijkse Historische Pubquiz
georganiseerd en deze werd met veel enthousiasme ontvangen door de verschillende
teams. Vervolgens is door de commissie het Kroegcollege georganiseerd: "Houdt het dan
nooit op? Waarom fascisme overal is.", gehouden door Daniël Knegt. De
Onderwijscommissie verbindt met die activiteit het studentenleven met de studie, door
onder het genot van een biertje ook nog een interessant college te krijgen. In juni sloot
de commissie het jaar af met een activiteit die na een paar jaar terug van weggeweest
was: het Dagje/Nachtje! Zo ging de commissie met een groep Kleioten een weekend naar
Aken. Daar werd onder andere de Dom bezocht, een speurtocht gelopen, musea ontdekt
en van Duitse biertjes genoten! Het was een gezellig Dagje-Nachtje weg en zo de mooie
afsluiting van een geslaagd jaar voor de Onderwijscommissie!

Reiscommissie
Afgelopen jaar heeft de Reiscommissie weer veel educatieve en leuke activiteiten kunnen
organiseren na een aantal jaar vrijwel stilgezeten te hebben en wij kijken dan ook met
een voldaan gevoel terug. Het jaar begon met een succesvolle speeddate borrel waarbij
wij ons als de Reiscommissie hebben kunnen voorstellen wat resulteerden in leuke
sollicitaties en nog leukere nieuwe leden. Vervolgens is een leuke kennismakingsborrel
georganiseerd waarbij wij ons als Reiscommissie, die in principe maar een keer per jaar
iets organiseert, konden voorstellen en een leuke activiteit hebben neergezet.
De voorbereidingen van de Grote Reis verliepen dit jaar soms met wat horten en
stoten met de af en toe nog dreigende aanwezigheid van het coronavirus en het
binnenvallen van Rusland in Oekraïne. Hierdoor hebben we na de bekendmaking van de
reis nog een stad moeten veranderen, maar dit is door de goede communicatie binnen de
commissie en een goede communicatie naar de leden gelukkig geen probleem geweest.
Met een succesvolle formele en informele avond konden de leden van de Grote
Reis kennismaken met elkaar en met de steden waar zij zich tien dagen zouden gaan
vermaken. De uiteindelijke Grote Reis was een groot succes. Doordat de commissie voor
het overgrote deel bestond uit mensen die nog nooit met een Grote Reis mee waren
geweest was de Grote Reis soms flink hard werken maar we kijken allemaal met een
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goed gevoel terug op een hele leuke 10 dagen waarbij veel nieuwe dingen zijn gezien,
nieuwe dingen zijn geleerd en nieuwe vriendschappen zijn ontstaan.
Als laatste heeft de Reiscommissie dit jaar ook een nieuwe activiteit
georganiseerd buiten de Grote Reis om, een bezoek aan het Zuid-Afrikahuis. Een enorm
educatieve en leuke activiteit.

Toekomstcommissie
De Toekomstcommissie heeft in het tweede halfjaar helaas niet veel evenementen gehad.
Wel is er de masterborrel georganiseerd waar Kleioten de kans kregen zich op hun
master te oriënteren door in gesprek te gaan met verschillende masterstudenten. Ook
was er het zeer geslaagde Toekomstcafé waar drie sprekers hun verhaal deden over hun
werkend leven na de studie Geschiedenis. Het jaar werd afgesloten met de stageweek
waar studenten de kans kregen om mee te lopen bij bijvoorbeeld de redactie van Pointer
van KRO-NCRV en IHLIA het LHBTI-archief. Het milieucafé is traditiegetrouw tot nader
order uitgesteld, maar zal hopelijk het komende academisch jaar plaatsvinden.
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Bestuursactiviteiten
Net als in het eerste semester stonden er in het tweede semester verschillende
bestuursactiviteiten op de planning. Zoals eerder genoemd, organiseerde het bestuur
verschillende educatieve activiteiten, waaronder de Archiefweek, de Alumnidag en twee
lezingen. Ook stond het afgelopen semester de Familiedag op het programma. Op deze
dag kregen Kleioten samen met hun familie de kans om lezingen van docenten Sofie
Remijsen en Niek Pas te volgen en af te sluiten met een drankje in Café Diep. De dag bood
studenten de kans om hun familie een kijkje te geven in hun studentenleven en werd
goed bezocht.
Aan het eind van het tweede semester vond tevens de sollicitatieperiode voor het
93ste bestuur plaats. Hiertoe is voor de geïnteresseerden de Bestuursinformatieavond
georganiseerd. Na de sollicitatieperiode is het 93ste kandidaatsbestuur bekendgemaakt
en ingestemd op de Kandidaatsbestuur-ALV.
Zoals gebruikelijk heeft het bestuur aan het eind van het academisch jaar haar
commissies bedankt voor al hun harde werk. Dit jaar hebben wij daarom een avond
gepoold met de commissies en hen op de commissie toegespitste cadeautjes gegeven als
dank voor hun inzet. Als laatste activiteit voor hun aftreden, zal het 92ste bestuur hun
jaar afsluiten met het Introductieweekend.
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Tot slot
Met veel plezier en gepaste trots kijken wij terug op het afgelopen collegejaar. Wij
hebben enorm genoten van alle memorabele activiteiten, borrels en reizen. Het was een
eer om Kleio te mogen besturen.
We zijn trots op onze enthousiaste nieuwe leden en onze trouwe ouderejaars. We
hebben alle vertrouwen in het 93ste bestuur en wensen hen ontzettend veel plezier en
succes toe komend jaar. Tot slot willen wij alle commissieleden en algemene leden
hartelijk bedanken voor hun onvermoeibare inzet en enthousiasme.

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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