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Introductie
Bij dezen brengt het 86ste bestuur van Kleio verslag uit over de gang van zaken binnen de
vereniging in het tweede halfjaar van het studiejaar 2015/2016.
Wij zijn wederom zeer tevreden over de gang van zaken van het afgelopen half jaar. We
hebben gemerkt dat de doelen die we ons gesteld hebben aan het begin van het jaar steeds meer
geïmplementeerd zijn in de gang van zaken. De commissies functioneerden ook het tweede halfjaar
goed en hebben zich hard ingezet om mooie activiteiten en reizen te organiseren. Naast de
gebruikelijke activiteiten die jaarlijks op de agenda staan, zagen we ook veel vernieuwende dingen
voorbij komen. Wij zien dat als een zeer positieve ontwikkeling.
Na een spannende sollicitatieperiode met zeer veel sollicitanten stellen we tijdens de
overdrachts-ALV het kandidaatsbestuur aan jullie voor. Zij zullen het stokje overnemen van ons. Na
een zeer succesvolle introductieperiode met veel nieuwe leden en het introductieweekend dat al
meteen vol zat, is het verder aan het nieuwe bestuur om er wederom een druk, gezellig en
onvergetelijk Kleio-jaar van te maken.
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De vereniging
Borrels
De borrels waren het afgelopen jaar een succes. In Café de Prins hebben we elke dinsdag vele leden
mogen verwelkomen die meestal voor meer dan één biertje ons kwamen vergezellen. De eerste
maanden beleefden we een piek, daarna nam het bezoekersaantal licht af maar dat was een
ingecalculeerde ontwikkeling en deze maakte geen significant verschil. In ons beleidsplan stelden we
extra tijd te willen steken in 'speciale borrels'. Dit hebben we gedaan en wel met enig succes; zo
hebben we geborreld met studieverenigingen SES, Kanvas en AAS, was er weer een leuk kroegcollege
georganiseerd door de Onderwijscommissie, was er een pubquiz en hebben we een interessante
avond beleefd samen met Jonge Historici.
Enkele andere plannen bleken moeilijker in praktijk dan in theorie, vaak doordat de Kleiokalender nou eenmaal overvol kan zijn en het dan niet werkt om nóg meer te organiseren. Wij zien
hier voor het volgende bestuur een uitdaging. De borrel is altijd al een evenement opzich; als er plek
en animo is kan men er een speciale 'touch' aan geven.
In het halfjaarverslag spraken we over de geluidsoverlast die de buren van het café ervoeren.
Tot onze grote opluchting is deze klacht de afgelopen maanden in rook opgegaan en hebben we,
ondanks grote groepen buiten de deur, geen berichten meer hierover ontvangen. We hopen dat dit
zo blijft en we nog lang van Erwins diensten gebruik kunnen maken.

PR
Het intensieve gebruik van de Kleio like-pagina is zeer succesvol gebleken. In het tweede halfjaar
werd dit al meer een gewoonte dan in het eerste, en werd het ook voor commissies natuurlijker om
hun evenementen via de like-pagina aan te maken en tijdens de evenementen foto’s te maken zodat
deze later op de like-pagina gepost konden worden. Toch ging dit niet altijd goed. Een struikelblok
bleek vooral het (op tijd) plaatsen van de foto’s op Facebook. Dit is iets waar in de toekomst beter op
gelet moet worden. Het aanstellen van een PR-verantwoordelijke binnen elke commissie draagt hier
aan bij. We adviseren dan ook dat dit volgend jaar weer gebeurt. Het aanmaken van evenementen
op Facebook blijkt waardevol. Het is zo makkelijker om een activiteit onder de aandacht te houden
en evenementen worden druk bezocht. Ons belangrijkste doel, namelijk het bereiken van zoveel
mogelijk mensen via de like-pagina, hebben wij wel behaald. Dit werd zeker aan het begin van dit
collegejaar nog even duidelijk, toen we binnen enkele weken met zeker honderd likes gestegen zijn.
Over het hele jaar genomen hebben we ongeveer 240 extra likes gekregen op de like-pagina.
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Ledenbestand
Op de halfjaarlijkse ALV hebben we reeds aangekondigd dat we op zoek zouden gaan naar nieuwe
ledenadministratiesoftware, evenals naar een boekhoudprogramma. Na een zoektocht hebben we
besloten af te zien van een boekhoudprogramma. Door problemen met het gebruik van Google
Drive, hebben we besloten om wel over te stappen naar professionele ledenadministratiesoftware.
We hebben verschillende programma’s geprobeerd en zijn uitgekomen bij Verenigingenweb. Deze
software is speciaal ontwikkeld voor studentenverenigingen en daardoor uitermate geschikt. De
voordelen zijn dat het ledenbestand door deze software overzichtelijker is, en de leden kunnen
worden onderverdeeld in categorieën, waardoor we gerichte nieuwsbrieven kunnen sturen om onze
leden beter te bereiken. Ook kunnen we zo het alumnibestand beter bijhouden. De kosten die
hieraan verbonden zijn worden uiteengezet in het financiële jaarverslag.

Verhuizing
Begin juni verhuisde Kleio naar haar nieuwe onderkomen in het Bushuis/Oost-Indisch Huis. De
nieuwe Kleiokamer wordt gedeeld met AAS, Skript, SES en Ars Notoria. De verhuizing is spoedig
verlopen. Een deel van ons archief is ondergebracht bij Bijzondere Collecties. Verder zijn er twee
kleine vergaderruimtes waar commissievergaderingen kunnen worden gehouden. Ook is er een
grotere ruimte die als vergaderruimte of als chillruimte kan worden gebruikt (lees: hoekbank). Het
nieuwe bestuur moet werkafspraken met de andere verenigingen maken. De afgelopen tijd was het
onrustig doordat veel studieverenigingen leden en/of vrienden uitnodigen die veel geluid maken
terwijl men aan het werk is. Het 86ste bestuur is over het algemeen tevreden met de nieuwe
Kleiokamer.

SGN
Op 26 februari 2016 was de SGN-dag in Amsterdam. Het was een dag met een vol dagprogramma
waarbij ruim honderd geschiedenisstudenten uit het hele land naar Amsterdam kwamen. De SGNcommissie bestaande uit Kleioleden en Merlijnleden heeft hard gewerkt om de dag tot een succes te
maken. Nog geen 20 leden van Kleio deden mee aan deze dag. Dit aantal valt tegen vergeleken met
steden als Leiden en Utrecht. Zelfs Groningen was beter vertegenwoordigd dan Kleio. In de toekomst
is dit misschien een aandachtspuntje. De dag zelf bestond uit een symposium in CREA met als thema
‘Amsterdam: migrantenstad’. Daarna kon men kiezen tussen drie standswandelingen door de stad.
Afsluitend was er een diner en feest met een onvergetelijke pubquiz. De SGN-dag was een geslaagde
dag.
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Studeren met Kleio
Het afgelopen halfjaar hebben we voor elke tentamenweek één dag studeren met Kleio
georganiseerd en tijdens de tentamenweek drie dagen. Op alle dagen kwamen veel studenten af,
meer dan in het eerste halfjaar. Met name de studeersessies voor Wetenschapsfilosofie waar Lisa
Koks vragen beantwoordde werden druk bezocht door de studenten. Het is aan het volgende bestuur
aan te raden daar mee door te gaan omdat er blijkbaar veel vraag naar is.

Het spreekuur
Op het spreekuur komen vooral mensen af voor de gezelligheid en wat minder om vragen aan ons te
stellen. Toen de Kleiokamer werd opgeruimd voor de verhuizing hebben we nog een afscheidsborrel
georganiseerd waar veel leden en oud-bestuursleden op afkwamen om afscheid te nemen. Tijdens
de verhuizing hebben we een aantal weken geen spreekuur georganiseerd omdat onze nieuwe
ruimte in het Bushuis nog niet ingericht was. Omdat in het laatste blok nog maar weinig mensen
college hadden, hebben we in juni geen spreekuur meer gehad. In de eerste collegeweek hebben we
dit weer opgepakt. In onze nieuwe kamer is veel ruimte om studenten te ontvangen. We adviseren
het nieuwe bestuur dan ook om hier gebruik van te maken.

Samenwerking
Eén van onze speerpunten van ons bestuursjaar was de samenwerking met AAS (Amsterdam
Americanist Society) en Kanvas. Door de banden met beide besturen aan te halen en in gesprek te
gaan over samenwerking hebben we het afgelopen jaar meer samengewerkt met zowel AAS als
Kanvas. Allereerst zijn we het laatste halfjaar druk bezig geweest met de conferentie die een
afvaardiging van het bestuur onder leiding van AAS organiseerde. De samenwerking tussen de vijf
besturen (Etcetera, Asafier, SES, Alpha en AAS) verliep nogal stroef omdat iedereen het druk had met
hun eigen bestuur. Daarom stond de conferentie bij niemand hoog op de agenda en werd de
organisatie uitgesteld tot het laatste moment. Er kwamen minder mensen op de conferentie af dan
we hadden gehoopt, maar de conferentie zelf was zeer geslaagd en daarmee ook de samenwerking
tussen de besturen.
Ook met Kanvas zijn de banden het afgelopen jaar voorzichtig aangehaald. We deelden de
bus met Kanvas tijdens het jaarlijkse reisje van de Filmcommissie naar Berlijn. Daaraan voorafgaand
had de commissie Kanvas uitgenodigd om met ons mee te borrelen in de Prins. In de samenwerking
met Kanvas is een kleine stap gezet. Bij een ontmoeting met het kandidaatsbestuur van Kanvas bleek
dat zij komend jaar ook met ons willen samenwerken. Het is verder aan het 87ste bestuur om hier al
dan niet iets mee te doen.
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Financiën
Vaste lasten
Kleio is afgelopen jaar niet voor verrassingen komen te staan wat betreft de vaste lasten. Met
uitzondering van de kosten voor de website, die €10, - hoger zijn uitgevallen dan voorgaande jaren,
zijn de andere bedragen redelijk accuraat begroot. Vanaf komend jaar is sprake van een flinke
toename in de vaste lasten door de aanschaf van de al eerder besproken software voor de
ledenadministratie. Hoewel deze toename binnen de vaste lasten relatief groot is, levert dit geen
problemen op. Het nieuwe contributiesysteem, Nimbus 2000, dat twee jaar geleden ingevoerd is,
zorgt ervoor dat komend jaar voor het eerst contributiegelden zullen worden geïncasseerd van
eerste-, tweede- én derdejaars. Daardoor is er sprake van een toename in de jaarlijkse inkomsten.
Daarnaast zorgt dit systeem voor een buffer bij een tegenvallend aantal nieuwe leden, waardoor de
inkomsten uit contributiegelden constant blijven.
De commissaris intern heeft afgelopen jaar wederom hard gewerkt om een groot aanbod aan
boeken te verzorgen en onze boekverkoop goed te promoten. De goede samenwerking met de
opleiding tijdens de verplichte introductiebijeenkomst in de Intreeweek heeft ook bijgedragen aan
deze promotie. Komend jaar kunnen daarom ook hoge inkomsten worden verwacht uit de
boekverkoop.
Er is net als voorgaande jaren geen geld gegaan naar KunstNed. Dit jaar organiseerde Kleio
samen met Merlijn, de studievereniging van Geschiedenis aan de VU, de SGN-dag. Hoewel Kleio wel
uitgenodigd was om aan de organisatie van KunstNed deel te nemen dit jaar, hebben we besloten
om ons volledig op SGN te focussen.
Te zien is ook dat er meer gespaard is voor het volgende lustrum dan nodig was. Dit geld
wordt toegevoegd aan de Kleio-reserves en zou ook bij een eventuele tegenvaller kunnen worden
gebruikt.

Commissies
De inkomsten en uitgaven van de commissies zijn afgelopen jaar flink hoger uitgevallen dan was
begroot. Dit is een positieve ontwikkeling, daar deze duidt op een toename van het aantal
activiteiten en van de intensiteit hiervan. De Feestcommissie is de enige commissie die minder heeft
omgezet dan vorig jaar. Dit is te wijten aan het feit dat Kleio afgelopen jaar niet de financiële
verantwoordelijkheid heeft gedragen voor het kerstgala van de faculteit. Afgelopen jaar lag deze bij
ALPHA. Daar ALPHA een onafhankelijk orgaan is en een verbindende rol vervult tussen de
studieverenigingen van de faculteit is dit erg goed bevallen.
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Met uitzondering van de Reiscommissie, de Feestcommissie en de Alumnicommissie hebben
alle commissies nog budget over aan het eind van het jaar. Lange tijd zag het er echter naar uit dat
het veel commissies zou lukken om bijna al hun budget te gebruiken. Omdat de subsidies van onder
andere ALPHA niet worden meegenomen in de begroting, is het wederom lastig gebleven om in te
schatten hoeveel budget de commissies uiteindelijk zouden verbruiken. Daarom zijn de overgebleven
budgetten hoger uitgevallen dan aanvankelijk de verwachting was.
Verder hebben de commissiepenningmeesters van de Kunst- en Reiscommissie afgelopen
jaar uitzonderlijk veel subsidies weten op te halen. Er werden verschillende fondsen aangewend,
zoals het Amsterdams Universiteitsfonds, de faculteit en ALPHA. Uiteraard zal de bestuurlijke
penningmeester zijn opvolger aanraden om deze lijn voort te zetten.
Sinds afgelopen jaar is het mogelijk om online te declareren. Dit zorgt ervoor dat declaraties
veel sneller kunnen worden gedaan aangezien Kleioleden niet langs de Kleiokamer hoeven te komen
om de declaratie in te dienen.
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Commissies
Ook het afgelopen halfjaar hebben de commissies hard werk verricht. Naast de gebruikelijke
activiteiten stonden er wederom veel nieuwe activiteiten op de drukke Kleio-agenda. Door het volle
programma met activiteiten en reisjes leek het af en toe zelfs een beetje té veel te worden omdat
niet elke activiteit even druk bezocht werd. Daarnaast bleek vooral na de Grote Reis met de
tentamenweek in zicht het animo niet meer zo hoog. Dat was jammer, maar dit is een fenomeen dat
elk jaar weer terugkeert.
Dit jaar zijn er twee vergaderingen geweest met de voorzitters, voorgezeten door de
voorzitter van het bestuur en genotuleerd door de commissaris intern. Daarnaast zijn de voorzitter
en commissaris intern aan het einde van het jaar nog een keer met de voorzitters individueel bijeen
gekomen. Het waren nuttige bijeenkomsten waarbij voorzitters onder elkaar specifieke problemen
konden bespreken en informatie en tips konden uitwisselen. De voorzitters bleken vaak tegen
dezelfde problemen aan te lopen en deze vergaderingen waren een goed moment om dat met de
rest te delen, en zo elkaar te helpen. Voor het bestuur waren het ideale communicatiemomenten
over bijvoorbeeld de gang van zaken rondom de overdracht en witboeken.
Ook dit jaar hebben er penningmeestersvergaderingen plaatsgevonden. Op basis van de
ervaringen van voorgaande jaren is besloten om direct te beginnen met een algemene
penningmeestersvergadering, zodat de bestuurlijke penningmeester de commissiepenningmeesters
meteen kon inlichten over de werkwijze van de rest van het jaar. Vervolgens hebben er na twee
maanden individuele gesprekken plaatsgevonden tussen de bestuurlijke penningmeester en de
penningmeester van elke commissie. Dit om snel op de hoogte te kunnen zijn van mogelijke
opstartproblemen. De rest van het jaar is het contact tussen de bestuurlijke penningmeester en de
commissiepenningmeesters intensief gebleven. De vorm (telefonisch, via email, face-to-face) was
afhankelijk van de situatie.
Omdat meerdere commissies van Kleio iets minder ervaring in huis hadden, hebben we
vanuit het bestuur de commissies opgedragen de functies over te dragen aan de volgers. Daarnaast
hebben alle commissies hun witboeken bijgewerkt zodat zij dit jaar een vlugge start kunnen maken.

Alumnicommissie
Hoewel de Alumnicommissie enorm veel nieuwe ideeën had dit jaar, bleek het uitvoeren soms
lastiger. De communicatie met de UvA over de Beroependag verliep wederom niet ideaal, waardoor
deze niet erg drukbezocht was. Wel erg succesvol was de CV-cursus (waar we tegen verwachting van
sommigen in niet leerden hoe we de CV-ketel van het P.C. Hoofthuis moesten onderhouden, maar
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hoe we de jungle genaamd de arbeidsmarkt moeten gaan tackelen) in samenwerking met de UvA.
Hier kwamen ook erg veel mensen op af die normaal niet actief zijn bij Kleio. Verder heeft het
afgelopen halfjaar voor de Alumnicommissie vooral in het teken gestaan van het maken van de
almanak, die begin van dit collegejaar gepresenteerd zal worden.

Feestcommissie
Het afgelopen halfjaar was wederom succesvol voor de Feestcommissie. Ondanks dat Maloe Melo
problemen met geluidsoverlast had was het gelukkig wederom mogelijk om daar Kleio’s jaarlijkse
bandjesavond te organiseren. Als klap op de vuurpijl kwam de Feestcommissie afgelopen halfjaar
met een nieuwe activiteit: het Kleiofeestje. De samenwerking met L.A.N.X., waar het feest
plaatsvond, verliep enigszins stroef, maar dat mocht de feeststemming zeker niet drukken. Om het
jaar feestelijk af te sluiten werd in samenwerking met SES en Helios zelfs een eindfeest
georganiseerd.
De afsluitende barbecue kon afgelopen jaar door pech met het weer helaas niet doorgaan.
Deze hebben we verplaatst naar het begin van het nieuwe studiejaar. Hierdoor waren er erg veel
eerstejaars aanwezig die zeer positief op de barbecue reageerden. Toch hoopt de Feestcommissie de
barbecue, die als een soort bedankje geldt voor een (succesvol) Kleiojaar, komend jaar weer vóór de
zomer te organiseren in samenwerking met de andere commissies.
We kunnen stellen dat het afgelopen jaar wederom bewezen heeft dat veel activiteiten
tijdloos zijn, maar dat er ook ruimte is voor nieuwe ideeën.

Filmcommissie
De Filmcommissie was ook dit jaar weer erg actief. Men bezocht het Nederlands Filmfestival in
Utrecht, het Internationaal Filmfestival in Rotterdam en natuurlijk de Berlinale. De commissie deelde
dit jaar de bus met Kanvas naar Berlijn. Een van de hoogtepunten naast alle films was een bezoek
aan Sammlung Boros, een bunker uit de Tweede Wereldoorlog die nog als een privégalerie
fungeerde. Verder heeft het zich gericht op thema-avonden. Een daarvan was de Amerikaanse
filmavond in samenwerking met AAS.

Introductiecommissie
Vanaf afgelopen maart is de commissie hard aan het werk gegaan om voorbereidingen te treffen
voor de activiteiten waar zij zich mee bezig ging houden: de matchingdag, de Intreeweek en het
introductieweekend. Tijdens de matchingdag begeleidden alle leden een groepje aankomende
studenten en werd er een praatje gehouden over Kleio. Na afloop van de dag was er ook een borrel
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waar alle studenten welkom waren alvast kennis te maken met Kleio. Daar kwamen veel studenten
op af. De Introductiecommissie heeft ook het koken bij IISG voor twee groepjes van de intreeweek op
zich genomen. Dit blijkt elkaar weer een goed moment om studenten te bereiken en kennis te laten
maken met Kleio. Dit jaar stond er een kennismaking met Kleio op het programma tijdens de
informatiebijeenkomst van de opleiding Geschiedenis. Na hun college werd elke werkgroep naar
twee zalen gebracht waar de studenten nog een keer kennis met de vereniging konden maken, zich
in konden schrijven als lid en boeken konden bestellen. Ook was er de gelegenheid voor de
eerstejaars om zich in te schrijven voor het introductieweekend van 16, 17 en 18 september. Omdat
de bijeenkomst onderdeel was van het programma konden we iedereen bereiken. Dit bleek enorm
succesvol door de vele nieuwe leden en het introweekend dat al meteen vol zat.
Verder zal de Introductiecommissie nog één activiteit organiseren na het introductieweekend voor
eerstejaars om hen de mogelijkheid te geven Kleio en hun medestudenten nog beter te leren
kennen. Na deze activiteit zal de commissie gaan ‘slapen’ totdat na de halfjaarlijkse ALV van het 87ste
bestuur de commissie opnieuw wordt vormgegeven.

Kunstcommissie
Het was een uiterst succesvol jaar voor de Kunstcommissie met als absoluut hoogtepunt een
bijzondere reis naar het verre, mysterieuze en schitterende Istanbul. Een veelzijdige stad, vol
architectuur en kunst uit alle tijden met Wendelien van Welie als bevlogen gids. Het wordt moeilijk
hier het komend jaar aan te tippen maar de commissie gaat haar uiterste best doen. De 'reguliere'
activiteiten bleken ook weer een succes. De commissie probeert zoals elk jaar weer een mooie
afwisseling te bieden tussen vertrouwdheid (Paleis op de Dam, een groot Amsterdams museum) en
vernieuwing (etsen bij Krea met de Kucie).

Onderwijscommissie
De Onderwijscommissie heeft het afgelopen halfjaar geprobeerd een aantal nieuwe activiteiten te
organiseren naast de activiteiten die elk jaar op het programma staan. Zo hebben we een dag naar
Paleis het Loo georganiseerd met een rondleiding. Ook zijn we bezig geweest met een nieuwe
activiteit maar door de drukke agenda na de Grote Reis was daar geen geschikt moment meer voor.
Deze activiteit zal hoogstwaarschijnlijk dit jaar alsnog in onze planning staan. Het kroegcollege werd
dit jaar gegeven door Eric Jacobs waar veel studenten op afkwamen. Als afsluiter hebben we een
dagje-nachtje naar Maastricht georganiseerd. Omdat Brussel vorig jaar zo een succes bleek te zijn
wilden we weer iets dergelijks doen. Met een vol dagprogramma hebben we de rijke geschiedenis
van Maastricht ontdekt. Het reisje was wat ons betreft een groot succes en voor herhaling vatbaar.
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Reiscommissie
Wij kijken als Reiscommissie terug op een heerlijke reis die ons naar München, Boedapest en
Ljubljana heeft gebracht. De locaties waren mooi, afwisselend en allemaal gezellig, in de hostels was
het goed toeven en de groep had er veel zin in. De inschrijving was een wat moeizamere periode. Het
bleek lastig om de plekken vol te krijgen. Het valt te overwegen of er iets moet veranderen aan de
opzet; denk hierbij aan de duur van de reis en de kosten. Volgend jaar zal de commissie hier ook in
samenwerking met het bestuur over nadenken.
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Bestuursactiviteiten
Naast de wekelijkse borrel heeft het bestuur het afgelopen half jaar nog vier bestuursactiviteiten
georganiseerd. Ten eerste een tweede editie van Kleio aan Tafel. Deze was minder goed bezocht
door de tussentoets die de eerstejaars de dag daarna hadden, maar daardoor niet minder gezellig.
Wegens de drukke planning in het tweede semester zagen we geen kans meer om een derde editie
te organiseren. We vinden Kleio aan Tafel nog steeds een erg leuk initiatief en hopen het volgend
jaar terug te zien.
Ten tweede was er natuurlijk de Liftwedstrijd op 1 april. Door de vele enthousiaste
aanmeldingen hebben we besloten om te gaan loten, waarna we uiteindelijk met 12 koppels uit
Amsterdam vertrokken. Als bestuur hadden we meer naar de snelwegverbinding tussen de
bestemmingen Aken – Luxemburg en minder naar de Paltzkapel moeten kijken, want de route bleek
niet ideaal, waardoor veel groepjes moeite hadden om op de eindbestemming te komen. Een aantal
is het echter wel op eigen kracht gelukt en winnaars Lisa Aarsen en Wasse Jonkhans hadden zelfs een
groot aantal van de bucketlist-opdrachten gedaan.
De Papa- & Mamadag op vrijdag 15 april was een groot succes. Er waren veel ouders van
actieve Kleioten, maar ook van minder actieve leden. We begonnen de dag met een college
kunstgeschiedenis van Wendelien van Welie en een college geschiedenis van Willem Melching,
waarna we studenten en ouders door de Oudemanhuispoort, het Bushuis en het P.C. Hoofthuis
hebben geleid. De dag werd afgesloten met een pubquiz en een borrel. We hebben veel enthousiaste
reacties van zowel ouders als studenten gehad en denken dat de Papa- & Mamadag zeker op de
Kleio-agenda mag terugkeren.
Tot slot heeft het bestuur de commissieleden voor het afgelopen jaar bedankt met een
nachtje in een huisje in Friesland – in het pittoreske Bontebok. Dit was erg geslaagd, vooral door het
mooie weer en het bier dat rijkelijk vloeide. We hopen hiermee een mooie afsluiter van het jaar te
hebben verzorgd voor onze commissieleden.

12

Tot slot
We kunnen vol trots terugkijken op een mooi Kleiojaar. Het was een jaar met wederom plezierige
activiteiten, prachtige reizen en heel veel gezelligheid. Precies een jaar geleden gingen wij met grote
idealen deze uitdaging aan. Vol goede moed zijn we aan de slag gegaan om de speerpunten uit ons
beleidsplan uit te voeren. Wij denken dat we er in geslaagd zijn de speerpunten tot een succes te
maken en hopen dan ook dat het 87ste bestuur deze lijn voort zal zetten. Daarnaast kwamen
gedurende het jaar een aantal prangende zaken naar boven waar we zo goed mogelijk op hebben
proberen in te springen, zoals het invoeren van een professioneel ledenadministratiesoftware, de
oprichting van een nieuwe commissie en het organiseren van nieuwe activiteiten waar klaarblijkelijk
behoefte aan was.
Al met al kijken we terug op een fantastisch bestuursjaar en willen wij alle (actieve) leden
bedanken voor hun bijdrage. Zonder hen was dit jaar niet mogelijk geweest.

Het zesentachtigste bestuur van Kleio,

Sara Corbey
Voorzitter

Merel de Beer
Secretaris

Steven Lindelauff
Penningmeester

Stijn Voet
Commissaris intern

Ali Yurtseven
Commissaris extern
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