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Introductie
Bij dezen brengt het 90ste bestuur van Kleio, studievereniging voor Geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam, verslag uit over het tweede halfjaar van studiejaar
2019/2020.
Het tweede halfjaar had een vliegende start met de Filmreis van de
Filmcommissie naar Dublin. Ook het Groot Kleio Dictee van de Onderwijscommissie,
Ballet met de Kunstcommissie en het bezoek aan Den Haag met de Toekomstcommissie
waren een succes. Vanwege de coronacrisis kreeg het tweede semester een andere
wending. Ten tijde van de intelligente lockdown borrelden Kleioleden virtueel met
elkaar en voerden verscheidene commissies online activiteiten uit. Tijdens de
ledenbijeenkomsten konden leden meedenken over de gang van zaken binnen Kleio. Op
de Halfjaarlijkse ALV werd het Privacybeleid gepresenteerd en op de eerste
Kandidaatsbestuur-ALV werd er een stemming gehouden over het lidmaatschap.
Het vinden van een nieuw bestuur bleek lastiger dan voorgaande jaren. De
coronacrisis speelde hier een grote rol in. Wij zijn meer dan trots dat het gelukt is om
een voltallig kandidaatsbestuur te vormen door in gesprek te gaan met Kleioleden op de
eerste Kandidaatsbestuur-ALV. Ondanks de onzekerheden die de crisis met zich
meebracht, zullen wij vol vertrouwen het stokje aan het nieuwe bestuur overgeven op
de Overdrachts-ALV. Het verassende aantal nieuwe leden laat zien dat de eerstejaars
staan te popelen om kennis te maken met Kleio. Hopelijk kunnen er mooie (online)
activiteiten en reizen plaatsvinden aankomend jaar. Het is aan het 91ste bestuur om hier
weer een onvergetelijk jaar van te maken.
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Vereniging
Coronacrisis
Het eerste semester was zoals we van Kleio gewend waren: boordevol mooie, leuke en
interessante activiteiten en reizen. Deze lijn wilden wij uiteraard doorzetten in het
tweede semester. Door de uitbraak van het coronavirus stond het tweede semester
echter in het teken van activiteiten annuleren, geld terugvragen en online vergaderen.
Het was een stressvolle en chaotische tijd voor Kleio, maar de vereniging stond niet
helemaal stil. Op dinsdagen borrelden we in de virtuele Café Diep op Discord.
Verschillende commissies bedachten online activiteiten of kwamen met creatieve
oplossingen om van hun fysieke activiteit een online post op Facebook en Instagram te
maken. Ook in tijden van crisis wist Kleio met haar commissies een verbindende rol te
spelen door de online activiteiten, borrels en commissievergaderingen. De coronacrisis
zal tevens aankomend studiejaar zijn weerslag hebben, maar we weten nu dat Kleio een
tegenslag van dit kaliber aankan.
Samenwerking
Afgelopen jaar streefden wij naar meer interne en externe samenwerkingen. In het
eerste semester uitte dit zich in het organiseren van feesten met andere
studieverenigingen, deelden commissies themaborrels met elkaar en organiseerden de
Film- en Kunstcommissie een activiteit samen. Ook de band met de UvA werd versterkt
door in gesprek te gaan met opleidingsdirecteur Paul Knevel. Het tweede semester
werkten we nauw samen met eerstejaarscoördinator Djoeke van Netten om binnen de
lijnen van de coronamaatregelen een zo geschikt mogelijke introductieperiode te
organiseren voor de eerstejaarsstudenten. De Lustrumweken, de activiteit waar
samenwerking uiterst belangrijk was, konden helaas niet doorgaan. In de aanloop naar
het organiseren van deze weken bewezen de commissies dat door middel van
samenwerking mooie activiteiten in het verschiet zouden hebben gelegen. Voor het
annuleren van de activiteiten hebben het bestuur en de Lustrumcommissie goed moeten
samenwerken om de chaotische situatie zo goed mogelijk op te lossen.
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Studie
In het eerste semester bleek Studeren met Kleio weer een waardevolle toevoeging te zijn
voor Kleio. Door de coronacrisis heeft dit niet kunnen plaatsvinden in het tweede
semester. Nadenken over je toekomstperspectief was dit jaar ook weer belangrijk. Na
onder andere de Masterborrel en CV-cursus zijn we vlak voor de crisis met de
Toekomstcommissie naar Den Haag geweest. Hier gingen leden eerst in gesprek met de
voorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan het Centrum tot Bevordering van de
Import uit Ontwikkelingslanden. In april stond de Toekomstdag op de planning, waarin
eerste- en tweedejaars in gesprek gaan met oud-geschiedenisstudenten. Deze dag kon
helaas niet doorgaan.
Inclusiviteit
Inclusiviteit was dit jaar een nieuw speerpunt. Ons doel was om alle jaarlagen welkom te
laten voelen bij Kleio. Op de Kleiokamer was iedereen welkom om te kletsen, vergaderen
of studeren. De spreekuren waren handig om makkelijk in contact te komen met leden.
Wij probeerden er voor alle jaarlagen te zijn. Door de Bring-a-Buddyborrel te
organiseren aan het begin van het tweede semester, konden Kleioleden studiegenoten of
andere vrienden meenemen om hen kennis te laten maken met Kleio.
In het tweede semester was er wekelijks een online borrel op Discord. De link
stond open op de Kleio Facebookpagina en website, waardoor iedereen kon aanschuiven
bij de online borrel. Voor de Instagramposts werden leden van verschillende jaarlagen,
vriendengroepen en commissies gevraagd om een Koken met Kleio of Quarantaine
Dagboek te maken.
Lustrum
Dit jaar vierden we de negentigste verjaardag van Kleio. In oktober organiseerde de
Lustrumcommissie een fantastisch gala om het lustrumjaar in te luiden. In april zouden
twee Lustrumweken plaatsvinden, gevolgd door de Lustrumreis naar Berlijn. Aan het
einde van het collegejaar zou de almanak worden uitgebracht. De Lustrumcommissie en
alle andere commissies hebben hard gewerkt om het lustrum te kunnen vieren. De
coronacrisis gooide echter roet in het eten. Twee weken voordat de Lustrumweken van
start gingen, kondigde minister-president Mark Rutte de intelligente lockdown af. Om
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toch de verjaardag van Kleio te vieren en zodat de commissies hun Lustrumactiviteit in
uitvoering kunnen brengen, is er besloten om de Lustrumweken naar volgend jaar te
verschuiven. De almanak wordt ook volgend jaar uitgebracht. In samenspraak met het
kandidaatsbestuur en de Lustrumcommissie zijn wij tot deze oplossing gekomen.
Borrel
De borrels van het afgelopen halfjaar waren anders dan normaal. Na slechts vijf gezellige
avonden in ons vertrouwde café gedurende semester II werd de lockdown ingevoerd en
kwam er zo ook een einde aan de fysieke borrels in Café Diep. Al snel merkten wij als
bestuur echter dat er vanuit de leden vraag was naar een alternatief voor de welbekende
gezelligheid van de dinsdagavond. Zo besloten wij om in het communicatieprogramma
Discord een online borrel locatie te creëren, vernoemd naar onze stamkroeg.
Op dinsdag 24 maart vond Kleio’s eerste online borrel plaats en het was een
daverend succes. Zeker in de eerste paar onzekere weken van de lockdown bleek de
online borrel een fijne plek voor sociaal contact en gezelligheid. Verdeeld over
verschillende chatrooms zaten we soms met ruim twintig mensen tegelijkertijd te
luisteren naar foute hitjes of te kletsen onder het genot van een lekker drankje, en dat
allemaal vanuit onze eigen kamers. Naarmate de weken verstreken begon de animo
echter langzaam af te nemen en dus besloten we eind mei het niet meer als losstaand
evenement te organiseren. De online variant van borrelen was natuurlijk verre van
ideaal, maar we vonden het desondanks een geslaagd, zij het tijdelijk, alternatief voor de
normale borrel.
Huishoudelijk Reglement (HR)
Het afgelopen jaar hebben wij verschillende wijzigingen in het huishoudelijke reglement
gebracht. Dit begon met het verwijderen van het artikel over privacy. Hiervoor kwam
namelijk de Privacyverklaring in de plaats. Daarnaast is er bij dezelfde ALV artikel 25
toegevoegd aan het HR. Hierin stond dat leden bij hun inschrijving toestemming geven
om alumnus te worden na afloop van hun lidmaatschap. Zij mogen benaderd worden
voor passende activiteiten. Tevens is er bij een latere ALV besloten het lidmaatschap van
drie naar vier jaar te veranderen, omdat veel vierdejaars nog betrokken zijn bij Kleio en
een vierde studiejaar binnen onze opleiding veel voorkomt.
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Website en sociale media
Vanaf het begin van het jaar maakten we veel gebruik van Instagram. Facebook bleek
niet meer populair te zijn onder de eerstejaars, maar door Instagram bleef ons bereik
groot. Zo hebben we na afloop van alle reizen foto’s en vlogs op onze Facebook en
Instagram geplaatst. Daarnaast is er besloten dat elke commissie een eigen Instagramaccount zou krijgen. Door het uitbreken van het coronavirus kregen onze sociale
mediaplatforms een cruciale rol bij het onderhouden van het contact met onze leden. We
zijn verschillende projecten gestart zoals het Quarantaine Dagboek en Koken met Kleio.
Leden werden gevraagd om hieraan mee te werken. We hebben dit ook zeker ingezet bij
onze zoektocht naar het 91ste bestuur. Verder is er een Discord aangemaakt waar
wekelijks een online borrel gehouden werd.
De website is tevens veel gebruikt om updates over ons coronabeleid te plaatsen.
We hebben daarnaast op enkele pagina’s wijzigingen aangebracht zodat er meer
informatie beschikbaar kwam voor mogelijke eerstejaars.
Overigens maken wij sinds augustus van het medium Mailchimp gebruik. We
ervaarden sinds het begin van het studiejaar al problemen met het versturen van emails naar grote hoeveelheden adressen. Mailchimp is een gratis platform die het
mogelijk maakt om makkelijk en snel e-mails te versturen naar alle leden.
Raad van Advies (RvA)
De Raad van Advies voorziet het bestuur van advies en bestond dit jaar uit de leden:
Mara Werner, Sara Verveer en Lucie van Hulst. Afgelopen semester hebben wij twee
keer vergaderd met de RvA. De eerste keer om het eerste semester te evalueren en de
plannen voor het tweede semester door te nemen. De tweede keer bespraken we de
gevolgen van de coronacrisis voor Kleio en evalueerden we hoe wij als bestuur hebben
gehandeld tijdens die periode. De RvA gaf tevens advies toen het vinden van een nieuw
bestuur niet gemakkelijk was. Samen bespraken we de vervolg stappen en de
verschillende scenario’s. De RvA en het bestuur hebben veel nagedacht over de rol van
de RvA binnen Kleio. Het advies was nuttig, maar de rol van de RvA kan duidelijker.
Door bijvoorbeeld het bestuur of alleen de voorzitter vaker met de RvA bijeen te laten
komen, worden de vergaderingen waardevoller. Snel hulp aanbieden en meedenken in
oplossingen zijn de belangrijkste taken van de RvA. De drempel om advies te vragen aan
de RvA wordt lager als er regelmatiger op vaste momenten vergaderd wordt.
7

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)
Op 3 april zou de jaarlijks terugkerende SGN-dag hebben plaatsgevonden in Leiden met
als thema “The Right To Rule”. Helaas kon ook dit niet doorgaan dit jaar, dus is deze nu
verplaatst naar volgend jaar. Normaliter vindt de SGN-dag ieder jaar in een andere stad
plaats, maar om het harde werken van onze Leidse medestudenten niet voor niets te
laten zijn, wordt deze roulatie een jaar uitgesteld.
Daarnaast bleek ook maar weer hoe waardevol SGN was tijdens de afgelopen
moeizame periode op het gebied van onderlinge communicatie. Er werd dan ook veel
besproken over de annuleringen, verplaatsingen en/of veranderingen van activiteiten
en reizen van de verschillende verenigingen. Verder is het bestuur van SGN dit jaar
begonnen met het kijken naar mogelijkheden van een landelijk georganiseerd
evenement voor masteropleidingen, maar gezien de huidige omstandigheden is dit voor
onbepaalde tijd in de wacht gezet.
Reizen
In het eerste semester bezochten we al Antwerpen tijdens de Korte Kunstreis, de Somme
tijdens de Battlefieldtour en Marrakech tijdens de Grote Kunstreis. Op de vooravond van
de coronacrisis ondernam Kleio nog de Filmreis van de Filmcommissie naar Dublin. Op
die reis lachten we nog om het virus, maar helaas bleek de situatie een stuk serieuzer
dan iedereen aanvankelijk dacht. De Lustrumreis naar Berlijn, Grote Reis naar Lublin,
Kiev en Lviv en het Liftweekend hebben dit jaar niet kunnen plaatsvinden. We willen de
Lustrumcommissie en de Reiscommissie bedanken voor hun inzet dit jaar. We weten
zeker dat het mooie, onvergetelijke reizen zouden zijn geworden.
Bestuurssollicitatieperiode
Door de onzekerheden die het coronavirus met zich meebracht, was het vinden van een
nieuw kandidaatsbestuur lastiger dan verwacht. Na verschillende stappen te hebben
ondernomen was de Sollicitatiecommissie genoodzaakt om zonder potentieel
kandidaatsbestuur naar de Kandidaatsbestuur-ALV te gaan in juni. Voor de ALV schreef
de commissie een brief aan alle leden en op de ALV werd gediscussieerd over
verschillende realistische scenario’s. Tijdens deze Kandidaatsbestuur-ALV werd
besloten dat de sollicitatieperiode opnieuw open zou gaan en dat twee weken later
opnieuw een ALV gehouden zou worden. Naar aanleiding van de eerste
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Kandidaatsbestuur-ALV schreef de Sollicitatiecommissie een brief waarin de minimale
eisen van een geldend bestuur werden vermeld. De ongeschreven regels die door de
jaren heen als vanzelfsprekend waren geworden, stonden ter discussie. Wij zijn heel
trots en opgelucht dat de discussie op de eerste Kandidaatsbestuur-ALV er toe heeft
geleid dat er tijdens de tweede Kandidaatsbestuur-ALV in juli een voltallig
kandidaatsbestuur ingestemd werd. Hieruit blijkt maar weer dat de Algemene
Ledenvergadering het belangrijkste orgaan is binnen de vereniging. Door samen te
discussiëren en na te denken, is er een zeer geschikt kandidaatsbestuur samengesteld.
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Financiën
Door de uitbraak van het coronavirus in het tweede semester werd het financiële plan
volledig omgegooid. Door het uitvallen van activiteiten en onverwachtse kosten is de
verdeling van het Kleio budget er anders uit komen te zien dan wat er van tevoren
begroot was.
Normaliter is een van de hoogtepunten van het tweede semester de Grote Reis.
Deze kon helaas door de coronacrisis niet doorgaan. Door het snelle en adequate
optreden van de Reiscommissie konden de meeste reserveringen nog kosteloos
geannuleerd worden. De aanbetaling van de bus dienden we wel te betalen. Helaas zijn
nog niet alle aanbetalingen weer terug overgemaakt naar Kleio. Het Amsterdams
Universiteitsfonds heeft aangegeven dat wij de groepsreisbeurs die wij hebben
ontvangen mogen gebruiken om de gemaakte kosten te compenseren. Hier zijn wij erg
dankbaar voor. Het annuleren van de Grote Reis heeft Kleio hierdoor geen geld gekost.
Het tweede semester zou verder in het teken staan van het achttiende lustrum
van Kleio, waar de afgelopen jaren een mooi bedrag voor bij elkaar is gespaard. De
activiteiten die gepland stonden, konden kosteloos geannuleerd worden. De reservering
voor het hostel waar we tijdens de Lustrumreis zouden verblijven kon helaas niet
kosteloos geannuleerd worden. De aanbetaling krijgen we dus ook niet terug.
Gelukkig is er een manier om dit gat te dichten. Het tweede semester is iedere
commissie de mogelijkheid gegeven om hun commissiebudget nog ergens voor te
gebruiken. Geen enkele commissie heeft gekozen hier gebruik van te maken. Hierdoor is
er nog veel commissiebudget over. Aangezien wij het niet gepast vonden om de
deelnemers van de Lustrumreis te laten betalen voor een reis die niet heeft
plaatsgevonden is er, in overleg met de Kascommissie, besloten om het overschot aan
bestuurs-en commissiebudget te gebruiken om het gat van de aanbetaling te dichten. Op
deze manier hoeven deelnemers niet op te draaien voor de kosten en blijft ook het
lustrumbudget gespaard. Het volgende bestuur krijgt zo de kans om de gemiste
Lustrumactiviteiten in te halen.
De tweede helft van het academisch schooljaar was uitdagend, maar kende ook
successen. Zo heeft de Kunstcommissie een waanzinnig bezoek aan het Nationale Opera
en Ballet georganiseerd waar leden mede door de subsidie van ALPHA voor een lage
prijs een prachtige voorstelling konden bezoeken.
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Het was een uitdagend jaar, maar door de goede samenwerking en het proactieve
handelen van het bestuur, de Kascommissie en de commissiepenningmeesters heeft
Kleio zonder enige financiële problemen het academisch jaar 2019/2020 overleefd.
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Commissies
Ook voor de commissies was het afgelopen semester anders dan alle anderen. Het
tweede semester kende nog enkele fysieke activiteiten, maar de uitbraak van de
pandemie bracht ons allen in lockdown en zette zo een streep door vele fysieke
activiteiten waar de commissies reeds hard aan hadden gewerkt. Een klassieker als de
Grote Reis, maar ook nieuwe ideeën konden helaas geen doorgang vinden. Men liet de
moed niet in de schoenen zinken en maakte het beste van de lastige situatie. Zo zijn er
online activiteiten georganiseerd om Kleioleden in tijden van corona te vermaken. Wij
willen de commissieleden bedanken voor alle inzet en eindeloze motivatie.
Na de tweede voorzittersvergadering werd er in juni ondanks het relatief rustige
semester alsnog een derde gehouden. In deze vergadering werd het tweede semester
geëvalueerd en vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. Met het academische kalenderjaar
2019/2020 officieel afgesloten kijken wij uit naar wat de commissies aankomend
studiejaar voor ons in petto hebben. Hieronder een overzicht van hoe de commissies het
afgelopen semester hebben ervaren.
Acquisitiecommissie
De Acquisitiecommissie is na de Halfjaarlijkse ALV opgericht en gevuld door
enthousiaste leden. De commissie is opgericht om het voordeel dat Kleio leden uit hun
lidmaatschap halen te vergroten en een extra inkomstenbron voor Kleio te genereren.
Het afgelopen halfjaar is de commissie met beide doelen hard aan het werk gegaan. De
coronacrisis zorgde er echter voor dat de meeste bedrijven en organisaties die de
commissie benaderd heeft of niet reageerden of niet op het moment in staat waren een
samenwerking aan te gaan. De commissie heeft zich hier niet door laten afschrikken en
is moedig doorgegaan. Dit harde werken is beloond door de eerste samenwerkingen
met onder andere Filmhuis Cavia, Knaek en de Kleine Komedie.
Feestcommissie
De Feestcommissie heeft veel moeten lijden onder de noodmaatregelen tegen het
coronavirus. Na in februari een succesvol feest te hebben gegeven met SES en KallioPPE
keek de Feestcommissie erg uit naar het organiseren van meerdere feesten – waaronder
de lustrumactiviteit in de Heeren van Aemstel – maar met de toenemende maatregelen
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tegen het virus werd het voor de commissie steeds duidelijker dat locaties als clubs en
kroegen de rest van het academische jaar niet meer zouden openen. De Feestcommissie
heeft in deze periode afgezien van het organiseren van digitale activiteiten, omdat zij er
in geloven dat deze activiteiten niet te vergelijken zijn met fysieke activiteiten. In plaats
daarvan heeft de Feestcommissie nog steeds contact met elkaar en zetten zij hun blik op
het aankomende jaar, waarbij ze hopen jullie zo snel mogelijk weer te kunnen zien op
een echt feest!
Filmcommissie
Het afgelopen half jaar was voor de Filmcommissie net zo surrealistisch als voor ieder
ander. Hun grote geluk is geweest dat ze vlak voordat de chaos uitbrak nog een
prachtige reis naar Dublin hebben kunnen maken. Toen ze in Ierland landden, werd de
eerste coronabesmetting in Nederland vastgesteld. De maanden erna vergde een hoop
creativiteit om activiteiten te organiseren binnen de coronabeperkingen. Toch kijken ze
hier tevreden op terug. Ze hadden een Netflixavond waarbij iedereen vanuit eigen huis
kon aansluiten en ze organiseerden een online filmquiz die goed werd bezocht. Volgend
jaar zal een merkwaardig jaar worden. Desalniettemin zien ze de toekomst hoopvol
tegemoet. De Filmcommissie gaat er alles aan doen om binnen de bestaande
mogelijkheden weer veel mooie activiteiten te organiseren.
Introductiecommissie
In februari werd de Introductiecommissie na de Halfjaarlijkse ALV wakker na een
welverdiende slaap. Er werd gekozen om een extra lid aan de commissie toe te voegen,
omdat er veel goede aanmeldingen waren. De pas gevormde commissie keek uit naar
een tijd vol activiteiten en het ontmoeten van nieuwe eerstejaars. Maar ook zij hebben
de gevolgen van corona gevoeld. De Matchingdag had de eerste activiteit moeten zijn,
maar werd helaas geannuleerd. Ook de Intreeweek mocht niet in zijn oorspronkelijke
vorm plaatsvinden. En naar aanleiding van nieuwe coronamaatregelen waren zij
recentelijk genoodzaakt ook het weekend naar Texel te cancelen. Desalniettemin is er
een manier gevonden fysiek kennis te maken met de historici in spé. Zo zijn op 3 en 4
september de eerstejaars werkgroepen door Amsterdam en het Universiteitskwartier
begeleid. Daarnaast is er een goed alternatief gevonden op het Introductieweekend in de
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vorm van een Introductiedag die 12 september zal plaatsvinden in CREA. Hier kijkt de
Introductiecommissie dan ook erg naar uit.
KIFcommissie
Dit jaar verliep voor de KIF net zoals voor alle andere commissies natuurlijk heel wat
anders dan vorige jaren. Helaas hebben zij afgelopen semester niks meer georganiseerd.
De commissie heeft nog gespeeld met het idee van een KIF uitbrengen, maar in de
praktijk bleek dit niet te werken. Ook de LustrumKIF waar ze al voorbereidingen voor
hadden getroffen kon natuurlijk niet door gaan, wat erg jammer is, maar ze hopen dat
deze volgend jaar alsnog kan uitkomen.
Kunstcommissie
In de tweede helft van het collegejaar heeft de Kunstcommissie proberen in te spelen op
de veranderende situatie rond de coronacrisis. Vlak voor de UvA de deuren sloot, heeft
de commissie nog een bezoek gebracht aan het ballet Giselle, wat als vanouds een
goedlopende activiteit was. Tijdens de thuiswerkperiode heeft de commissie via
Instagram geprobeerd om studenten te inspireren met tips over o.a. online musea en
muziekvoorstellingen. Tevens werd ‘Creataine met de Kucie’ in het leven geroepen,
waarvoor commissieleden hun eigen creativiteit in de strijd gooiden en leden
aanspoorden om thuis de handen uit de mouwen te steken. De commissie heeft
vervolgens enkele creaties van studenten in de Instastories gezet. Ondanks de
beproevingen die het coronavirus met zich meebracht, en brengt, is de Kunstcommissie
telkens innovatief te werk gegaan. Mede door de aangetoonde flexibiliteit van de
commissie kijken ze met tevredenheid terug op het afgelopen jaar en met het volste
vertrouwen naar het aankomende collegejaar.
Lustrumcommissie
Afgelopen jaar was Kleio’s achttiende lustrum. De Lustrumcommissie is anderhalf jaar
hard bezig geweest met de verjaardag van de vereniging. Naast een geslaagd
Lustrumgala in het Westergasterras zijn de andere plannen door het coronavirus in het
water gevallen. Van 30 maart tot 12 april zouden de Lustrumweken plaats hebben
gevonden waar elke commissie een bijzondere en feestelijke activiteit organiseerde. De
weken waren al helemaal vormgegeven en de commissieleden hebben hun steentje
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hieraan bijgedragen. Zij hadden deze weken afgesloten met een Lustrumreis naar
Berlijn, ook hiervoor lag het draaiboek klaar. Dankzij een goede communicatie met het
bestuur heeft de commissie het cancelen van de reis en de Lustrumweken tijdig kunnen
communiceren met deelnemers en organiserende commissies. Door inspanning van de
penningmeesters hoefden de deelnemers van de Berlijnreis niet op te draaien voor de
gemaakte kosten. Met pijn in ons hart hebben ze de plannen van het afgelopen semester
moeten afblazen. Hopelijk kunnen de Lustrumweken aankomend jaar wel doorgang
krijgen, al moet dit in aangepaste vorm, er staat in ieder geval een hele enthousiaste
commissie klaar!
Reiscommissie
De Reiscommissie organiseert jaarlijks de Grote Reis die in de maanden april/mei
plaatsvinden. Ook dit jaar had de commissie een interessante reis samengesteld. De 50
enthousiaste Kleioleden zouden tijdens de Grote Reis de steden Lublin, Kiev en Lviv
bezoeken. Maar zo ver kwam het echter niet. Vanwege de situatie omtrent het
coronavirus was de commissie genoodzaakt de reis vroegtijdig te annuleren. Hierbij
werden geen kosten doorberekend aan de deelnemers.
Onderwijscommissie
De Onderwijscommissie heeft het afgelopen halfjaar alleen het Groot Kleio Dictee fysiek
kunnen organiseren. Deze activiteit werd wederom met veel enthousiasme ontvangen.
De activiteiten die nog op de planning stonden, waren het Kroegcollege met Tim
Verlaan, de Lustrumactiviteit met oud-voorzitter Peter-Paul de Baar en de Boekenborrel
bij het IISG. Tijdens de lockdown heeft de commissie wel een onlineverhalenserie op
Facebook en Instagram gepubliceerd genaamd ‘Een lokaal historisch verhaal’. Elke week
schreef een commissielid een stukje over de lokale geschiedenis van de plek waar ze
vandaan komen. De commissie kreeg hier veel leuke reacties op. Hoewel de tweede helft
van het jaar anders is gelopen dan gepland, kijkt de commissie met een goed gevoel
terug naar de dingen die wel doorgingen.
Toekomstcommissie
Het afgelopen semester is anders verlopen dan gepland voor de Toekomstcommissie.
Het tweede semester begon voor hen met de Masterborrel. Deze werd voor het eerst
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overgenomen door de commissie van het bestuur. De voorbereidingen verliepen soepel
en ook de borrel zelf werd goed bezocht. Daarna stond de Bedrijvendag naar Den Haag
op de planning. Ondanks dat het gesprek met het Huis van Europa niet door kon gaan uit
veiligheidsoverwegingen en ze met een klein gezelschap waren, heeft de
Toekomstcommissie een mooi alternatief programma kunnen neerzetten. De dag zelf is
goed verlopen en ze kijken dan ook terug op een geslaagde activiteit. Ondertussen
waren de voorbereidingen voor Toekomst/Beroependag, Stageweek en de milieugerelateerde activiteit in volle gang. Helaas hebben geen van deze activiteiten fysiek
kunnen plaatsvinden. Wel heeft er een alternatieve online Stageweek kunnen
plaatsvinden. Wekelijks verscheen ‘Een dag uit het leven van…’ op onze sociale media,
waarin verschillende historici iets vertelden over hun werk. Deze posts werden zeer
positief ontvangen. Met trots kijkt de Toekomstcommissie, ondanks alle
omstandigheden, terug op een mooi tweede semester.
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Bestuursactiviteiten
Net als in het eerste semester stonden er ook tijdens het tweede semester verschillende
bestuursactiviteiten op de planning. Vanwege de coronacrisis konden de Broertjeszusjesborrel, Familiedag en het Commissieweekend niet doorgaan. Ook het Liftweekend,
waarvan de locatie al bekend was en het hostel geboekt, moest geannuleerd worden. Er
waren echter ook activiteiten die wel door zijn gegaan. In mei werd Ledenbijeenkomst II
georganiseerd. Via Zoom konden het bestuur en de leden in gesprek met elkaar om de
gang van zaken binnen Kleio te bespreken. In april vond de online
Bestuursinformatieavond plaats. Tijdens deze avond stelden geïnteresseerden vragen
over het bestuur en de Sollicitatiecommissie.
Om het contact met leden niet te missen, werd er wekelijks gepost op Instagram.
Elke week vertelde een lid aan de hand van foto’s over zijn activiteiten van die week. Dit
noemden we het Quarantaine Dagboek. Een ander lid kookte, bakte of mixte zijn
culinairste gerecht voor Koken met Kleio. Op deze manier bleven leden, naast de online
borrel, een beetje op de hoogte van elkaar zonder intensieve online activiteiten te
organiseren.
Voorgaande jaren werd aan het eind van het academisch studiejaar het
Commissieweekend georganiseerd om de commissieleden te bedanken voor hun inzet
voor de vereniging. Dit jaar kreeg elk commissielid een persoonlijk geschreven kaartje
met een Kleio bieropener thuisgestuurd.
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Tot slot
Ondanks de coronacrisis kijken wij met gepaste trots terug op het afgelopen collegejaar.
Het was een eer om Kleio te mogen besturen. De vereniging heeft veerkracht getoond en
kan een crisis samen doorstaan. Samenwerking was een belangrijk speerpunt bij het
organiseren van activiteiten met verschillende partijen en bij het samen tot een
oplossing komen voor een intern probleem. Kleio blijkt tegen een stootje te kunnen.
Er zijn afgelopen jaar mooie, leuke en verassende activiteiten en reizen
georganiseerd. Door de coronacrisis werd er een beroep gedaan op de creativiteit van
leden. Online activiteiten vonden plaats en virtueel borrelen bleek gezellig. Daarnaast is
Kleio met de Acquisititiecommissie weer een commissie rijker.
Wij zijn trots op onze trouwe ouderejaars en enthousiaste nieuwe leden. Hoewel
de introductieperiode anders verliep dan normaal, is het aantal nieuwe aanmeldingen
voor Kleio hoger dan vorig jaar. We bedanken alle leden voor hun aanwezigheid, inzet
en gezelligheid van het afgelopen jaar. Zonder hen was dit jaar niet mogelijk geweest.
Dank jullie wel!
Het negentigste bestuur van Kleio,
Carlijn Verweij
Voorzitter
Julia Ballak
Secretaris
Trudi Janssens
Penningmeester
Daan Plaizier
Commissaris Intern
Daan Krol
Commissaris Extern
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