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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 tweede half jaar.  

Ook op het tweede semester kunnen we met trots terugkijken. De planning zat goed vol, 

met vijf prachtige Kleioreisjes en een bomvolle lustrumweek. Alle commissies hebben 

hard hun best gedaan dit allemaal voor elkaar te krijgen en dat was mooi om te zien. We 

hebben het Kleio-lustrumjaar zeer goed af kunnen sluiten. 

Daarnaast is het gelukt weer een sterk kandidaatsbestuur aan jullie voor te kunnen 

stellen. Na een spannende sollicitatieperiode zijn we deze zomer hard aan de slag 

gegaan om alles goed over te dragen. Ook hebben we ons ingezet om het bestuursjaar 

goed af te sluiten en een naar ons idee succesvolle introductieperiode neergezet. 

Ondanks de tegenvallende studentenaantallen hebben we een flink aantal nieuwe leden 

mogen verwelkomen. 

We kijken met trots en plezier terug op ons mooie bestuursjaar en met de nieuwe 

generatie Kleioten én een gedreven kandidaatsbestuur verwachten we dat het komende 

Kleiojaar minstens zo geweldig gaat worden. 
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De vereniging 

 

Profiel 2016 

Op de vorige ALV hebben we uitgebreid gesproken over de commotie rondom Profiel 

2016, de gevolgen die dit kan hebben voor onze studie en de rol die Kleio zou kunnen 

vervullen voor onze leden. De conclusie was dat Kleio naast het op de hoogte houden 

van leden ook contact zou kunnen houden met docenten en hen zou kunnen helpen met 

eventuele acties of bijeenkomsten. Wij hebben vervolgens contact opgenomen met Jouke 

Turpijn en Marten Jan Bok en gevraagd of er behoefte was aan een bijeenkomst of iets 

soortgelijks. Jouke Turpijn antwoordde hierop dat het er voor nu voor Geschiedenis nog 

goed uitziet en er weinig aan het vakkenaanbod is veranderd. Voor nu is een 

bijeenkomst dan ook nog niet nodig, maar wanneer dit in de toekomst verandert zal er 

contact met Kleio gezocht worden. 

 Ook bij Kunstgeschiedenis was er niet zozeer paniek rondom het vakkenaanbod, 

maar met name de tijdelijke contracten zorgden daar voor een hoop opschudding. 

Binnen de afdeling is vervolgens een collectief ontstaan dat een demonstratie 

georganiseerd heeft, waar wij onze leden op hebben geattendeerd.  

 Kleio zal dit jaar door de nieuwe FSR op de hoogte gehouden worden van 

eventuele ontwikkelingen. Zo zal onder andere de afdeling GER dit jaar waarschijnlijk 

gaan verhuizen naar het Bushuis en dit zou betekenen dat we een nieuwe Kleiokamer 

krijgen. De FSR is in gesprek hierover met de mensen die over de verhuizing gaan en we 

horen hier later meer over. 

 

Het lustrum 

De lustrumweek was zeker één van de hoogtepunten van dit Kleiojaar. Alle commissies 

hebben hun budget aangewend om originele, goed bezochte activiteiten te organiseren 

om er een prachtige week van te maken. Dit is onder begeleiding van de 

lustrumcommissie en met een beetje geluk met het mooie weer dan ook gelukt. De 

gevarieerde middag- en avondactiviteiten hebben laten zien wat voor moois 

Geschiedenis en Kunstgeschiedenis te bieden hebben en hoe leuk onze vereniging en 

leden zijn.  
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 Om dit succes over vijf jaar te kunnen herhalen heeft de lustrumcommissie een 

uitgebreid witboek geschreven. Hierin is gereflecteerd op het budget, het eigen 

functioneren en het functioneren en de samenwerking met de andere commissies. Dit 

witboek zal samen met de andere commissiewitboeken te raadplegen zijn via een Kleio-

dropbox. 

 

De borrel 

Met betrekking tot de borrel is er het één en ander gebeurd. Vlak na de vorige ALV 

kwam ons ter oren dat Peter er financieel slecht voorstond en Lijn 10 waarschijnlijk zou 

moeten verkopen. Eind februari hoorden we op de borrel zelf dat het de laatste borrel in 

Lijn 10 zou zijn, wat even schrikken was. Omdat het niet lukte binnen een week een 

nieuwe locatie te vinden, hebben we helaas een borrel moeten cancelen. De 

Triviantcompetitie die een week later door de onderwijscommissie georganiseerd was, 

is verplaatst naar café Onder de Ooijevaar. Uiteindelijk hebben we een nieuw borrelcafé 

gevonden in Café de Prins. Gelegen op de Prinsengracht is de locatie zeer centraal en in 

een rechte lijn te bereiken vanaf PCH. De bierprijs is ook hier €2,- en de borreltijden zijn 

hetzelfde gebleven. De kroegbaas vindt het erg leuk een groep studenten te ontvangen 

en staat open voor onze pubquizen en andere activiteiten. Wij zijn zelf erg tevreden met 

dit café en hebben er zeer goede borrels gehad. 

 

Studie  

‘Studeren met Kleio’ blijft een geweldig concept en zowel de leden als wijzelf hebben 

daar dit jaar veelvuldig van mogen genieten. We hebben de laatste twee tentamenweken 

vier dagen ‘Studeren met Kleio’ aangeboden en alle dagen werden goedbezocht. Dit mag 

dan ook zeker niet verdwijnen. 

 Daarnaast hebben we geëxperimenteerd met vakspecifieke studeersessies. We 

zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerkingsruimtes voor de overzichtsvakken ook 

heel prettig zijn, aangezien eerstejaars hier met elkaar kunnen praten over de stof en 

elkaar vragen kunnen stellen. Dit bleek succesvoller te zijn dan een vragenuurtje met het 

bestuur en dit willen we dan ook meegeven aan het kandidaatsbestuur. 

 Voor Wetenschapsfilosofie bleek een vragenuurtje wel heel nuttig. In beide 

tentamenweken hebben we een samenwerkingsruimte voor WeFi gereserveerd en daar 

een uurtje vrijgemaakt om vragen te stellen aan iemand die goed is in dit vak. Hier 
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kwamen veel mensen op af en men vond het erg prettig wat vragen te kunnen stellen en 

samen naar een proeftentamen te kijken. Ook dit is naar onze mening zeker een 

blijvertje. 

 

SGN en KunstNed 

Zoals eerder al vermeld zijn we dit jaar uit KunstNed gestapt. De samenwerking bleek 

erg moeilijk en we hadden niet het idee dat de vergaderingen ergens toe leidden. We 

raden het aankomend bestuur aan de eerste vergadering bij te wonen en vervolgens te 

beoordelen of er komend jaar wel weer met KunstNed meegedaan gaat worden. 

 De SGN-dag was daarentegen een groot succes. Onze collegae in Nijmegen hebben 

een erg mooie dag neergezet met zeer gevarieerde activiteiten. Helaas blijft het moeilijk 

om Kleioleden buiten Amsterdam te krijgen en zijn we dit jaar dan ook slechts met zijn 

achten naar Nijmegen afgereisd. Echter is volgend jaar dé kans om hier iets aan te 

veranderen, aangezien de SGN-dag komend jaar in Amsterdam wordt gehouden. We 

hebben al contact gezocht met Merlijn, de Geschiedenisvereniging aan de VU, en plannen 

gemaakt voor het oprichten van een commissie. Aan onze opvolgers om hier een 

prachtige dag van te maken! 

 

Vrienden van Kleio 

Op de vorige ALV hebben we ons ‘Vrienden van Kleio’-plan gepresenteerd. Het is nu 

mogelijk eenmalig of jaarlijks te doneren aan Kleio door middel van een onlineformulier 

op de website. Op de oud-besturenborrel is dit geïntroduceerd aan de oude besturen, die 

tevens hun e-mailadressen konden achterlaten om meer informatie te krijgen. We 

hebben dan nu ook al enkele donateurs. 

 De praktische uitvoer is geslaagd, maar aan de promotie moet nog gewerkt 

worden. Samen met de alumnicommissie hebben we bedacht een speciaal lid aan te 

nemen in de commissie die zich gaat richten op Vrienden van Kleio. Deze persoon gaat 

zowel de promotie als de administratie op zich nemen. Dit is niet per se heel veel werk, 

maar wij denken dat het goed werkt dit bij één iemand te leggen, die vervolgens alles in 

de gaten houdt. 
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Financiën  
 

Het gaat wederom goed met de financiën van Kleio. Er is meer binnengekomen dan 

verwacht en minder uitgegeven. Zoals verteld op de vorige ALV, konden we ons dankzij 

een wijziging in het contract met Athenaeum verheugen op een financiële meevaller. Het 

aantal nieuwe leden en dus de inkomsten aan contributiegeld waren ongeveer zoveel als 

voorspeld.  

 Aan de uitgavenkant is te zien dat er dit jaar opnieuw geen geld naar KunstNed is 

gegaan. De reden hiervoor is op de vorige ALV besproken en is te lezen in het hoofdstuk 

hiervoor. De kosten van de ING zijn hoger dan begroot, dit komt onder andere door de 

aanschaf van een nieuwe creditcard.  

Alle commissies zijn netjes binnen hun budget gebleven, hulde dus voor alle 

penningmeesters! Er is dit jaar veel subsidie aangevraagd bij en toegekend door ALPHA, 

waar met name de filmcommissie, de kunstcommissie en de onderwijscommissie van 

geprofiteerd hebben. De kunstcommissie en de reiscommissie hebben voor hun reizen 

een bijdrage ontvangen van het Amsterdams Universiteitsfonds.  

Ook de kosten van het lustrum zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan begroot.  Op 

de realisatie is te zien dat nog niet alle ingekochte kleiotasjes en –truien zijn verkocht. 

Dit verlies wordt opgevangen door commissies die niet hun hele budget uitgegeven 

hebben.  

Door de lagere uitgaven en iets hogere inkomsten is er ook in dit lustrumjaar 

gespaard. Dit geld is er natuurlijk vast voor het volgende lustrumjaar, maar kan ook 

zeker goed van pas komen bij onverwachte tegenslag in de toekomst. 
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De commissies 
 

Het afgelopen jaar hebben de commissies zich kunnen versterken met zeer enthousiaste 

eerstejaarsleden en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De commissies functioneren 

allen naar behoren, hebben prachtige activiteiten afgeleverd en goed nagedacht over 

welke structuur goed werkt wat betreft opvolging en vergaderen.  

 Om deze lijn door te kunnen zetten in de komende jaren heeft het bestuur de 

commissies gevraagd een witboek aan te leveren. Nog niet alle commissies hadden een 

up-to-date witboek en dat wilden we stimuleren. Er is een Kleio-dropbox aangemaakt 

waar deze witboeken in te vinden zijn. Ook zullen daar de maandagenda’s en 

semesterplanningen geüpload kunnen worden, zodat deze makkelijk te raadplegen zijn 

voor het bestuur. Zo hopen we een digitaal Kleio-archief te beginnen. 

 Zoals eerder gezegd hebben de commissies goed werk geleverd voor de 

lustrumweek. Dit lustrum heeft de lustrumcommissie de praktische kanten geregeld en 

de overige commissies de activiteiten georganiseerd. Deze taakverdeling bleek zeer 

succesvol en raden we dan ook aan voor onze opvolgers van het 90ste bestuur. 

 Dit jaar hebben we het contact tussen bestuur en commissies geïntensiveerd door 

de penningmeester- en voorzittersvergaderingen. Wat betreft de 

penningmeestervergaderingen is gebleken dat een eerste gezamenlijke vergadering erg 

leuk en leerzaam is, maar later in het jaar één op één gesprekken het beste werkt. Wat 

betreft de voorzittersvergaderingen is het wel prettig dit altijd met z’n allen te doen. 

Men heeft veel aan elkaar en kan de jaarplanning op elkaar afstemmen. De vorige ALV is 

het kort gegaan over of het haalbaar blijft zo veel reisjes te organiseren. Dit hebben we 

bij de betreffende commissies en het kandidaatsbestuur neergelegd en zij zullen dit jaar 

kijken hoe het uitpakt. 

 

Alumnicommissie  

De alumnicommissie maakte dit jaar een doorstart met een commissie die in zijn geheel 

bestond uit nieuwe leden. Door een enigszins slordige overdracht kwam de commissie 

langzaam op gang. De lustrumborrel voor oud-leden was een groot succes en zal volgend 

jaar weer plaatsvinden. Verder zijn er veel plannen gemaakt om het komende jaar 

meteen mee aan de slag te gaan. Het afgelopen jaar kan dus gezien worden als een 

voorbereidend jaar waarin de commissie nog een beetje zoekende was. De commissie 
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kan nu hard aan het werk om nieuwe activiteiten te organiseren. Bovendien krijgt de 

commissie als extra taak het bijhouden van de administratie van Vrienden van Kleio. 

 

Feestcommissie 

De feestcommissie heeft dit jaar hard gewerkt aan de structuur en daar is ze in geslaagd. 

Er werd geregeld vergaderd en iedereen kreeg duidelijke taken, wat de betrokkenheid 

bij de commissie vergrootte. Na een goed begin met het introductiefeest en het kerstgala 

heeft de feestcommissie de lustrumweek verrijkt met een klassieker – de bandjesavond 

– en een spetterend eindfeest. Met een groots aangepakte barbecue is het jaar mooi 

afgesloten. Het komend jaar is de commissie relatief ‘jong’, maar met een ervaren 

voorzitter moet dat zeker goedkomen. 

 

Filmcommissie 

De filmcommissie kan terugkijken op een geslaagd jaar met als hoogtepunt de populaire 

Berlijnreis. De organisatie van het weekend bleek wel in handen van net te veel mensen, 

waardoor de commissie gaat proberen het reisje in het vervolg zonder de 

onderwijscommissie te verzorgen. Ook de lustrumweek was een groot succes. De fijne 

filmtour onder leiding van Film Commissioner Simon Brester en de ravissante Russische 

avond zijn wellicht voor herhaling vatbaar. Erg duur waren deze activiteiten namelijk 

niet; de filmcommissie bleek zelfs de zuinigste commissie in de lustrumweek.  

 

Kunstcommissie 

De kunstcommissie heeft een goed jaar achter de rug. Vrijwel alle activiteiten zaten vol 

en ook de reisjes kwamen zonder problemen vol. Vanwege het lustrum zaten er 

afgelopen jaar zeven mensen in de commissie, wat inderdaad nodig bleek te zijn. Na veel 

omwegen en aanpassingen van de (misschien iets te) ambitieuze plannen heeft de 

kunstcommissie een prachtig lustrumprogramma georganiseerd. De activiteit Krea met 

de KuCie zal hopelijk volgend jaar terugkomen. Verder gaat de commissie erop letten dat 

de activiteiten iets later op de dag gepland zullen worden, zodat mensen niet een hele 

dag kwijt zijn. Kortom, de kunstcommissie heeft een druk, leerzaam en zeer succesvol 

jaar gehad. 
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Lustrumcommissie  

Om het lustrum goed te laten verlopen heeft het bestuur aan het begin van het jaar een 

lustrumcommissie ingesteld. Deze commissie moest de plannen voor het lustrum van 

alle commissies overzien en de voorbereiding ervan in goede banen leiden. Door de 

grootte van de commissie was het vergaderen niet erg efficiënt, maar de taken konden 

wel goed verdeeld worden. Zo werd het niet te druk voor de leden, van wie de meesten 

nog in een andere commissie zaten. De lustrumweek was een groot succes mede door de 

begeleiding van de lustrumcommissie. De commissie zou echter bij het volgende lustrum 

iets eerder moeten beginnen, bijvoorbeeld in april van het voorgaande jaar. Op deze 

manier kan de commissie ook de verjaardag zelf organiseren en heeft zij meer tijd voor 

het plannen van de eigen activiteiten, zoals de opening van de lustrumweek, wat nu geen 

prioriteit was. 

 

Onderwijscommissie  

De onderwijscommissie heeft dit jaar de vaste klassiekers – Nacht van de Geschiedenis, 

bezoek aan de Tweede Kamer en het kroegcollege – gecombineerd met nieuwe 

activiteiten. Zo is de onderwijscommissie naar toneelvoorstellingen met een historisch 

thema geweest en heeft de commissie een eigen reisje naar het Europees Parlement in 

Brussel georganiseerd. Beide zijn een mooie toevoeging aan het vaste program. Wel 

bleek de commissie wat groot dit jaar met acht leden. Aangezien vijf van de acht gestopt 

zijn met de commissie heeft dat zich nu opgelost, maar voor de toekomst is zeven leden 

voor de onderwijscommissie het maximum. 

 

Reiscommissie  

De Grote Reis van dit jaar ging naar Spanje, waar Bilbao, Salamanca en Zaragoza werden 

aangedaan. De organisatie van de reis zat goed in elkaar. Leuk dat er na drie jaar 

Oostblok nu voor een hele andere soort bestemming is gekozen. De nadruk lag dit jaar 

wat meer op de kunsten, wat betekende dat er helaas iets minder ‘oorlog’ was. Maar dat 

mocht de pret niet drukken. De steden waren gevarieerd en heel fijn om met groepen 

naar toe te gaan. De reader in kleiner formaat was een goede zet; hij is zo handzamer en 

prettiger te lezen. Het vervoer met buschauffeur Bob was wederom erg fijn, alhoewel 

het wel een pittig stuk rijden was.  
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Met de aanmeldingen ging het dit jaar wat moeizamer. Het bleek dat veel mensen 

zich nog laat afmelden. Tip voor volgend jaar om de afmeldperiode korter te maken, dat 

geeft meer rust. Financiën waren goed op orde; er was wel geld over.  
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Bestuursactiviteiten  
 

 

Liftwedstrijd  

Ook voor het bestuur was het een druk semester. Allereerst stond er nog een 

bestuursreisje op het program: de liftwedstrijd. De bestemming dit jaar was Parijs, wat 

een spannende en leuke uitdaging bleek. Omdat het ons leuk leek om een volle dag in 

Parijs te zijn, hebben we van tevoren treintickets teruggeboekt, zodat men niet ook nog 

terug hoefde te liften. De deelnemersprijs ging daarmee omhoog, maar dit bleek geen 

probleem te zijn, integendeel. We hadden meer dan voldoende aanmeldingen en de 

terugreis bleek zeer gewenst. Na een lange dag liften kon men genieten van een avond 

en een volle dag Parijs, om vervolgens snel weer thuis te zijn. Wel merkten we dat Parijs 

qua afstand het maximale is. Voor het bestuur was het vrij stressvol en bleek het lastig 

iedereen op tijd in Parijs te krijgen. 

 

Actieve ledenuitje 

Als bedankje voor de commissieleden hebben we ook dit jaar het Actieve Ledenuitje 

georganiseerd. Dit jaar hebben we eind van de middag een kleine activiteit in het park 

gehouden met aansluitend eten en drinken. Omdat we het idee hadden dat men wel een 

beetje (Kleio)moe was, hebben we zelf een bierproeverij gedaan in het park. Op deze 

manier nam het uitje niet te veel tijd in en konden veel actieve leden tijd vrijmaken om 

even langs te komen. Mede dankzij het heerlijke weer was het een gezellige avond en 

een fijne afsluiter. 

 

Introductietijd 

De UvA-matching vond dit jaar plaats begin juni en ook dit jaar heeft Kleio meegeholpen 

bij de matchingdag. Een aantal Kleioten heeft groepen eerstejaars van de OMHP naar het 

PCH gebracht en onderweg wat leuke dingen over Amsterdam, de studie en Kleio mogen 

vertellen. Hierdoor wisten de aankomende eerstejaars al vroeg van ons bestaan af.  

 Op de UvA-matching kwamen we erachter dat het aantal eerstejaars dit jaar 

beduidend lager ligt dan de afgelopen jaren, waarschijnlijk door het afschaffen van de 

studiefinanciering. Wij hebben dan ook erg ons best gedaan zo veel mogelijk leden te 

werven uit deze kleinere vijver. Naast de UvA-matching hebben we een brief van Kleio 
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mee mogen sturen met de introductiebrief van de afdeling. Daarnaast hebben we tijdens 

de Intreeweek praatjes gehouden op de introductie Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, 

een introductiemiddag gehouden in het PCH en op een markt voor internationale 

studenten aan de UvA gestaan. Dit heeft erin geresulteerd dat we relatief gezien meer 

leden dan vorig jaar mogen verwelkomen, waar we erg blij mee zijn.  

 Om de eerstejaars een mogelijkheid te geven elkaar en Kleio te leren kennen, zijn 

we tot slot op introductieweekend naar Texel geweest. Op het moment van schrijven 

van dit halfjaarverslag moet het reisje nog plaatsvinden, maar alle componenten voor 

een goed weekend zijn aanwezig, dus dat kan niet misgaan! 

 

Studeerworkshops  

Na alle Intreeweek- en borrelpret wilden we ook laten zien dat Kleio ook een 

onderwijsondersteunende functie heeft. Net als de afgelopen twee jaar hebben we in 

samenwerking met Axel Bakker studeerworkshops voor de eerstejaars georganiseerd. 

Tijdens deze workshops, die gegeven worden door twee ouderejaars, lieten we de 

eerstejaars een voorbeeld-multiple choice-vraag en een voorbeeld-essayvraag zien en 

gaven we tips hoe deze het beste te kunnen maken. Daarnaast hebben we verschillende 

studeermethodes uitgelegd en de regels rondom tentamens verteld. Tot slot hebben we 

aan de hand van een stuk tekst een samenvatting gemaakt, waarmee de voorbeeld-

essayvraag beantwoord kon worden. De studeerworkshop is facultatief, maar we mogen 

tevreden zijn over de opkomst. Afgaande op het aantal vragen vanuit de eerstejaars, 

denken wij dat het succesvol was en hebben we ook deze kant van Kleio laten zien. 
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Tot slot  
  

Wij zijn ontzettend trots op dit Kleiojaar en willen iedereen bedanken die hieraan 

bijgedragen heeft. De zeer enthousiaste commissieleden, iedereen die op een activiteit 

aanwezig is geweest en de docenten met wie we samengewerkt hebben: allen hebben 

meegeholpen het zeventiende lustrum tot een zeer memorabel jaar te maken. We zullen 

altijd met veel plezier op dit jaar terugkijken, waarin we veel hebben geleerd en 

ontzettend leuke dingen hebben gedaan een meegemaakt. 

Ook willen we het 86ste bestuur heel erg veel succes wensen in hun bestuursjaar. De 

afschaffing van de studiefinanciering zou een mogelijke uitdaging kunnen worden, maar 

we hebben er alle vertrouwen in dat dit kandidaatsbestuur het geweldig zal gaan doen. 

En wees niet bang, jullie zijn nog niet van ons af! 

 

Het vijfentachtigste bestuur van Kleio, 

Lisa Koks 

Voorzitter 

Judith Pel 

Secretaris 

Emma Kabel 

Penningmeester 

Nynke van Leeuwen 

Commissaris intern 

Emma van Toorn 

Commissaris extern 

 


