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Introductie 

Hierbij brengt het 89ste bestuur van studievereniging Kleio verslag uit over het eerste 

halfjaar van studiejaar 2018-2019.  

Met veel plezier kijken wij terug op het afgelopen halfjaar. De commissies hebben 

ontzettend leuke, interessante en drukbezochte activiteiten georganiseerd. Zo hebben 

wij drie geslaagde reizen naar Londen, Verdun en Sint-Petersburg gemaakt. Na de 

Overdrachts-Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn de commissies weer aangevuld 

met enthousiaste eerste- en ouderejaars. De afgelopen maanden waren met dank aan de 

hardwerkende commissies druk en gezellig.  

Wij hadden als doel aan het begin van dit studiejaar de stijgende lijn van de 

afgelopen jaren voort te zetten. Ook wilden wij vernieuwend zijn door het speerpunt 

samenwerking toe te voegen. In dit halfjaarverslag blikken wij terug op de afgelopen 

maanden: hoe is het gegaan met Kleio en haar commissies? Wat staat er nog allemaal op 

de planning voor de komende maanden? Het 89ste bestuur kijkt uit naar het volgende 

semester en kan niet wachten op al het moois dat georganiseerd gaat worden! 
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Vereniging 

 

Studie  

Dit jaar bouwen we voort op het speerpunt van het 88ste bestuur en willen we Kleio 

graag meer verbinden met de opleiding Geschiedenis. Dit hebben we onder andere 

gedaan door de studeersessie Studeren met Kleio samen met de Onderwijscommissie uit 

te breiden door te werken met bijles en gastcolleges van docenten. Zo heeft Rianne 

Hermans, docent Oudheid, in de eerste tentamenweek een college gegeven voor de 

eerstejaars. Hier kwamen veel studenten op af en het college was erg leerzaam en 

verhelderend. Wij hopen het komende halfjaar ook soortgelijke colleges voor 

ouderejaars te regelen. De afgelopen maanden zijn er ook meerdere themaspreekuren 

georganiseerd omtrent de studie Geschiedenis. Zo was er een spreekuur in thema van 

het vak Inleiding in de Geschiedenis I. Onder het speerpunt studie valt ook 

toekomstgerichtheid, omdat we de focus bij Kleio meer willen leggen op de (nabije) 

toekomst van Geschiedenisstudenten. Daarom hebben wij een Buitenlandborrel 

georganiseerd en staat er volgend semester een Masterborrel op de planning. Daarnaast 

organiseert de Toekomstcommissie een reis naar het Europese Parlement in Brussel. 

 

Toegankelijkheid 

Wij willen ons dit jaar graag opstellen als een open en toegankelijk bestuur. De 

Kleiokamer was het afgelopen halfjaar een plek voor alle leden en iedereen was welkom 

om te studeren, kletsen of vergaderen. Om de toegankelijkheid van Kleio te waarborgen 

hebben we net als vorig jaar een filmpje opgenomen om te laten zien waar de 

Kleiokamer te vinden is, zodat studenten makkelijker binnen lopen. Wij hebben 

geprobeerd het afgelopen halfjaar bij zoveel mogelijk activiteiten aanwezig te zijn en 

met iedereen een praatje te maken. Ook hebben wij op 23 januari een Ledenbijeenkomst 

georganiseerd waar leden op een laagdrempelige manier met elkaar en met het bestuur 

in gesprek konden gaan over Kleio. Vlak voor de ALV hebben we een enquête verspreid 

via de mail onder onze leden.  Zowel de Ledenbijeenkomst als de enquête waren 

bedoeld om Kleio transparanter, opener en toegankelijker te maken. In het tweede 

semester zal er nog een Ledenbijeenkomst op de agenda staan, waar hopelijk meer 

leden aanwezig zullen zijn. Het komende semester willen wij de resultaten van de 

enquête verwerken en meenemen in ons functioneren. Zo is nu al uit de enquête 
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gebleken dat het huidige borrelcafé aan de kleine kant is voor Kleio. We zullen daarom 

het aankomende halfjaar meer rekening houden met de inrichting van het café om zo 

meer ruimte te creeëren. 

 

Samenwerking 

Wij streven ernaar om meer samen te werken met Universiteit van Amsterdam (UvA) en 

andere studieverenigingen. Ook willen wij samenwerking tussen commissies en/of het 

bestuur aanmoedigen. De samenwerking met de UvA heeft vorm gekregen in colleges 

tijdens Studeren met Kleio, waar nu wordt gezocht naar een samenwerkingsverband 

met docenten. Studeren met Kleio is het eerste blok georganiseerd door het bestuur, 

maar wordt nu grotendeels overgenomen door de Onderwijscommissie. Net als 

voorgaande jaren willen wij ook graag samenwerken met andere studieverenigingen. 

Het Kerstgala was dit jaar wederom een groot succes, waar samen is gewerkt met 

studieverenigingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Op 14 februari hebben 

we eveneens samen met Helios (studievereniging Nederlands) en KANVAS 

(studievereniging Kunstgeschiedenis) een Lustrumfeest georganiseerd om de 

honderdste verjaardag van Helios te vieren. Eind februari organiseren we een borrel 

samen met studievereniging Merlijn voor Geschiedenis aan de Vrije Universiteit. 

Traditiegetrouw staat dit jaar ook weer de Studenten Geschiedenis Nederland- dag 

(SGN-dag) op de planning, waar wij samen met geschiedenisverenigingen uit het hele 

land activiteiten organiseren voor onze leden. We hopen de komende maanden nog een 

activiteit te organiseren samen met KANVAS.  

 

Borrel 

In het eerste semester is de borrellocatie tweemaal gewijzigd. Café de Havelaar, de 

locatie van vorig jaar, miste een aantal essentiële eigenschappen voor onze 

dinsdagavondborrel, waardoor Kleio voor een aantal weken bij café Cuba op de 

Nieuwmarkt borrelde. Ondanks een geslaagde bekendmaking van de Kunstcommissie 

kwam Kleio niet geheel tot haar recht in dit café. Café Cuba bleek aan de grote kant en 

bood ons niet de exclusiviteit die wij zoeken. Café Diep, gelegen aan de Nieuwezijds 

Voorburgwal, bood uiteindelijk de ideale uitkomst. Het café dat normale 

studentenprijzen hanteert was enorm enthousiast met onze komst. Café Diep biedt ons 

de gelegenheid om onze eigen muziek te kunnen afspelen en de gewenste themaborrels 
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te organiseren. Bovendien is café Diep gunstig gelegen, waardoor het voor iedereen 

gemakkelijk te bereiken is. Hoewel we op de hoogte zijn van de beperkte grootte, heeft 

café Diep bewezen te voldoen aan het gros van onze criteria. Het succes van de 

dinsdagavondborrels is mede te danken aan de diverse themaborrels die door de 

commissies zijn georganiseerd. Verder hebben verschillende commissies hun 

reisbestemmingen op Bekendmakingsborrels aangekondigd. Ook in het tweede halfjaar 

zullen er meerdere themaborrels worden georganiseerd. Naast de verschillende 

themaborrels zal het tweede semester meer ruimte zijn voor reguliere borrels. 

 

Spreekuur 

De afgelopen maanden hebben we elke week twee spreekuren georganiseerd. De 

spreekuren worden over het algemeen goed bezocht, echter zijn de spreekuren in 

tentamenweken erg rustig. Er zijn meerdere themaspreekuren gehouden waaronder 

een spreekuur over Inleiding I, Middeleeuwen en Vakaanmelding. Ook heeft de 

Onderwijscommissie een spreekuur overgenomen in de vorm van een Onconventioneel 

spreekuur. Hier konden studenten terecht bij de Onderwijscommissie met vragen over 

Inleiding in de Geschiedenis II. De themaspreekuren ervaren wij als erg nuttig, omdat 

studenten met een gericht doel naar de Kleiokamer komen. We willen de komende 

maanden nog meer themaspreekuren organiseren. Zo denken we na over een spreekuur 

in het thema van keuzevakken en minors voor ouderejaars.  

 

Website en sociale media  

Aan het begin van het jaar namen wij ons voor foto’s van zoveel mogelijk activiteiten 

achteraf op Facebook en op de website te plaatsen. Dit hebben wij geprobeerd te 

verwezenlijken door ervoor te zorgen dat er bij vrijwel elke activiteit wel iemand van 

het bestuur of van de desbetreffende commissie foto’s aan het maken was.  

 Daarnaast zijn we het afgelopen halfjaar intensiever gebruik gaan maken van het 

Kleio Instagramaccount. Hoewel de hoeveelheid en regelmaat van posts nog toe is aan 

wat verbetering zijn we tevreden met de manier waarop we gebruik hebben gemaakt 

van de Instagram stories. Hierdoor zijn we in staat geweest om op een snelle en simpele 

wijze volgers in te lichten over activiteiten, inschrijvingen en spreekuren. Ook hebben 

we verschillende kleinschalige polls afgenomen via de Instagram stories. Bij reizen 

werden meerdere stories gemaakt die terug te zien zijn als collectie bij Instagram 
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Hoogtepunten op het profiel van Kleio. Op deze manier kunnen bezoekers van het Kleio 

Instagramaccount makkelijk terugblikken op een van de reizen.  

 Op de website hebben we met name kleine aanpassingen gemaakt aan al 

bestaande pagina’s om de website overzichtelijker te maken. Zo zijn de 

commissiepagina’s uitgebreid waardoor er duidelijk wordt welke activiteiten een 

commissie organiseert en welke functies commissieleden bekleden. Ook is de 

stages/vacature pagina opgesplitst in twee nieuwe pagina’s om het zoeken makkelijker 

te maken. Daarbij zal er bij elke stage of vacature ook worden aangegeven sinds 

wanneer deze op de website staat, zodat de pagina’s beter up-to-date worden gehouden. 

Ook is de informatie op de pagina van SGN verder uitgebreid met uitleg over elke 

deelnemende studievereniging. Tot slot is er een nieuwe pagina over de Kleiokamer bij 

het kopje ‘Contact’ toegevoegd, zodat studenten makkelijker de weg naar de Kleiokamer 

kunnen vinden. 

 

RvA 

De Raad van Advies (RvA) voorziet het bestuur van advies en bestaat dit jaar uit drie 

leden: Rosa Sikkes, Rachel Meijers en Eefje Witvliet. Wij hebben vorig semester een keer 

met de Raad van Advies vergaderd om de afgelopen maanden te evalueren. Deze 

vergadering was erg leerzaam. Zo hebben wij onze ideeën over de Lustrumcommissie 

voorgelegd en werd het onderwerp Kunstgeschiedenis uitgebreid besproken. Wij willen 

aankomend semester tenminste nog een keer vergaderen met de RvA.  

 

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)  

Kleio heeft de afgelopen maanden plaatsgenomen aan de vergadertafel van SGN, de 

landelijke vereniging voor geschiedenisstudieverengingen. Wij hebben het contact met 

de zusterverenigingen goed onderhouden met als hoogtepunt het besturenoverleg in 

Leiden. Tijdens dit overleg hebben wij veel kennis opgedaan over het functioneren van 

andere besturen en hoe deze Kleio kunnen bevorderen. 

 Dit jaar vindt de SGN-dag plaats op vrijdag 5 april in Utrecht. Dit evenement is 

bedoeld om geschiedenisstudenten uit heel Nederland samen te laten komen op een dag 

waar informele en formele activiteiten elkaar afwisselen. SGN kan door haar draagvlak 

een evenement grootschaliger aanpakken en meer leden trekken. De precieze invulling 

van de dag is nog niet bekend, maar het thema van dit jaar is ‘Utrecht: een kleine 



9 
  

wereld’. Wederom staat er aan het einde van het academische jaar een extra activiteit 

gepland. Deze zal opnieuw in Utrecht plaatsvinden vanwege de bereikbaarheid.  

 

Reizen  

In het eerste halfjaar is Kleio al twee keer op reis geweest. Zo heeft de Kunstcommissie 

de Korte Kunstreis naar Londen georganiseerd en zijn we met dr. Willem Melching op 

Battlefieldtour naar Verdun geweest. Daarnaast hebben meerdere commissies hun 

bestemmingen in het eerste semester bekendgemaakt.  Zo gaan we met de 

Filmcommissie naar Porto en met de Reiscommissie naar Bratislava, Sarajevo en 

Belgrado. 

Verschillende commissies hebben dit jaar een nieuwe of hervormde reis in hun 

jaarplanning opgenomen. De Filmcommissie heeft bijvoorbeeld na tien jaar Berlijn 

bezocht te hebben voor het eerst de bestemming van de Filmreis veranderd en gaat de 

Toekomstcommissie naar Brussel. Door deze veranderingen is het reisschema dit jaar 

aangepast. Zo staat de Grote Kunstreis eerder in dit academisch jaar gepland dan 

voorheen en is het Liftweekend van datum veranderd. De datum van de Grote Reis blijft 

onveranderd. De bovengenoemde aanpassingen en verschuivingen bleken meer invloed 

te hebben op commissieplanningen, begrotingen en locatievoorkeuren dan aanvankelijk 

gedacht. We zijn daarom blij met de flexibele en innovatieve houding die commissies het 

afgelopen halfjaar hebben getoond.  

 

Kunstgeschiedenis 

Bij de Overdrachts-ALV hebben wij aangekondigd dat we onderzoek gingen doen naar 

Kunstgeschiedenis als onderdeel van Kleio. We hebben de afgelopen maanden gewerkt 

aan een verslag hierover. Dit verslag is gemaakt om duidelijkheid te scheppen over de 

kwestie Kunstgeschiedenis. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de praktische 

en financiële gevolgen van het afschaffen van Kunstgeschiedenis. Zowel op onze 

Ledenbijeenkomst als bij de enquête die we onder de leden hebben verspreid, was 

Kunstgeschiedenis een onderwerp dat aan bod kwam. Op de Halfjaarlijkse-ALV geven 

wij onze leden de kans om zowel met elkaar als met ons in gesprek te gaan over de 

mogelijke afschaffing van Kunstgeschiedenis. Aangezien een mogelijke afschaffing 

gepaard gaat met veel werk en voorbereiding zullen wij pas op de Kandidaatsbestuur-

ALV in juni een stemming houden over Kunstgeschiedenis bij Kleio.  
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Sollicitatiecommissie 

Het 88ste bestuur heeft vorig collegejaar een Sollicitatiecommissie in het leven geroepen 

om het nieuwe bestuur samen te stellen. De Sollicitatiecommissie is opgericht om 

objectiviteit te waarborgen tijdens de sollicitatieprocedure en om de transparantie te 

verhogen. De Sollicitatiecommissie zal ook dit jaar bestaan uit vijf personen: twee leden 

van het zittende bestuur, een oud-bestuurslid, een extern bestuurslid en een algemeen 

lid van Kleio. 

De Sollicitatiecommissie zal op dezelfde manier worden samengesteld als vorig 

jaar. De twee leden uit het huidige bestuur worden gekozen door het bestuur zelf. Het 

oud-bestuurslid en het externe bestuurslid worden aangedragen door het bestuur op de 

Halfjaarlijkse-ALV en er kan dan worden gestemd over deze keuzes. Het algemeen lid 

wordt ook dit jaar gekozen door middel van loting. Alle leden van Kleio (met 

uitzondering van een (oud-) bestuursleden of sollicitanten) kunnen een sollicitatiebrief 

sturen naar het zittende bestuur om zich aan te melden voor de Sollicitatiecommissie. 

Het huidige bestuur zal hieruit een voorselectie maken, waarna er door loting wordt 

bepaald welk algemeen Kleiolid zitting zal nemen in de Sollicitatiecommissie.  

De Sollicitatiecommissie zal dit jaar bestaan uit Mara Werner (huidig bestuur), 

Merijn Collignon (huidig bestuur), Lieke van Dijk (extern bestuurslid van SES) en Steven 

Lindelauff (oud- bestuurslid). De loting voor het algemeen lid vindt plaats in mei.  

 

Lustrumcommissie 

Volgend jaar, het studiejaar 2019-2020, viert Kleio haar 18e lustrum. Om deze reden zal 

dit jaar een speciale Lustrumcommissie worden opgericht om Kleio in haar 90ste jaar te 

voorzien van onder andere extra activiteiten. De samenstelling van de 

Lustrumcommissie is bedacht door het huidige bestuur met hulp van oud-bestuurs- en 

alumnilustrumcommissielid Melle Kolletzki. Bij het bedenken van de samenstelling 

hebben wij het witboek van de vorige Lustrumcommissie als leidraad genomen. Enkele 

onderdelen uit het 85ste lustrumjaar blijven intact maar elementen die niet bleken te 

functioneren hebben wij aangepast.  

Na de Halfjaarlijkse-ALV zullen de sollicitaties voor de Lustrumcommissie 

opengaan. De commissie zal tot de Overdrachts-ALV de functie hebben van een denktank 

en zich vooral richten op plannen voorbereiden voor het lustrumjaar. Verder zal de 
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Lustrumcommissie de almanak maken. De commissie zal net als vijf jaar geleden 

bestaan uit negen leden. De Lustrumcommissie zal tot de Overdrachts-ALV in september 

bestaan uit twee bestuursleden en drie algemene leden. Bij de Overdrachts-ALV zal de 

Lustrumcommissie worden aangevuld met drie nieuwe leden en een of twee 

bestuursleden uit het 90ste bestuur. De algemene leden hoeven anders dan voorgaand 

lustrum niet in een commissie te zitten. We hopen de commissie dit lustrum te vullen 

met zowel fris nieuw talent als doorgewinterde commissieleden. 

In de Lustrumcommissie zullen Mara Werner en Sara Verveer plaatsnemen als 

afgevaardigden van het huidige bestuur, daarom zullen zij ook de eerste ronde van de 

sollicitaties afnemen. Hoewel de commissie een andere samenstelling heeft, zal zij wel 

functioneren als elke andere commissie van Kleio en heeft ze dus een voorzitter, 

secretaris en penningmeester en meerdere algemene leden.  
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Financiën 

Ondanks een lager aantal eerstejaarsleden dan vorig jaar, draait Kleio een goed 

financieel jaar. Slechts een klein percentage van de contributiegelden is teruggeboekt. In 

samenwerking met de secretaris zijn de leden die gestorneerd hebben gemaild met de 

vraag of zij de contributie alsnog wilden overmaken. In een paar gevallen is dit gelukt, 

maar alsnog hebben een aantal mensen niet betaald. Deze mensen zijn nu uitgeschreven. 

De opbrengsten uit de samenwerking met Athenaeum pakten positiever uit dan begroot, 

waardoor de terugboekingen door ex-leden gecompenseerd konden worden met het 

extra geld uit de boekverkoop.  

 In het eerste halfjaar ging het erg goed met de activiteiten; alle commissies 

wisten hun activiteiten en reizen te vullen. Er was goed contact met de 

commissiepenningmeesters, waardoor er goed werd omgegaan met wanbetalers en alle 

deelnemersbijdragen zijn betaald. In het komende halfjaar zullen er, net als na de 

Overdrachts-ALV, individuele penningmeestergesprekken gevoerd worden, om te kijken 

naar de financiële invulling van het tweede halfjaar en de penningmeesters waar nodig 

bij te sturen.  

 Op het gebied van reisjes is geprobeerd om zoveel mogelijk samen met 

commissies te kijken naar de financiële gevolgen van de nieuwe reizen of nieuwe 

invulling van reizen. Over het algemeen is dit goed verlopen. Helaas ging dit bij de 

Filmreis naar Porto iets minder, waardoor de Filmcommissie met een tekort kampt. Dit 

zal de commissie in het tweede halfjaar oplossen met innovatieve activiteiten, waardoor 

het bestuur alle vertrouwen heeft dat het financiële gat gedicht wordt. Op de realisatie 

lijkt het gat tussen in- en uitkomsten van sommige commissies erg groot. Dit komt 

doordat de halfjaarrealisatie is gemaakt net voordat het grootste gedeelte van de 

deelnemersgelden voor Grote Kunstreis en Filmreis werden overgemaakt.  

 Jaarlijks ontvangt Kleio meerdere subsidies. De subsidie van het Amsterdams 

UniversiteitsFonds (AUF), die wordt toegekend aan de Grote Reis en de Grote Kunstreis, 

is dit jaar erg hoog uitgevallen, waardoor de commissies een ruimere begroting voor 

hun reizen konden opstellen. Ook de subsidies van de eerste subsidieronde van ALPHA 

zijn allemaal toegekend. Alle aanvragen bij ALPHA van het eerste halfjaar zijn 

goedgekeurd, waardoor het bestuur op een prettige samenwerking kan terugkijken en 

een positief tweede halfjaar verwacht. 
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Commissies  

Kleio heeft in het afgelopen semester een succesvol en gezellig jaar beleefd. Hierbij 

waren de commissies onmisbaar. Door hun enthousiasme en toewijding konden leden 

genieten van een divers assortiment aan activiteiten. Activiteiten kwamen snel vol en 

waren succesvol.           

 In de sollicitatieperiode waren er net als vorig jaar veel sollicitanten. Dit zorgde 

ervoor dat een aantal commissies besloot uit te breiden. Tot nu toe heeft de vergroting 

van de commissies nog niet tot problemen geleid en zijn commissies tevreden over hun 

functioneren. Na de sollicitatieperiode vond al snel de jaarlijkse Commissiedag plaats, 

waar de commissies tegen elkaar streden om als eerste op een geheime locatie aan te 

komen. Door een speurtocht, gecombineerd met acht spelletjes, elk afgestemd op een 

specifieke commissie, kwamen onze commissieleden uiteindelijk aan bij bestuurslid 

Sara in Uitgeest, waar ze samen dineerden en hun prijzen in ontvangst namen.   

In het eerste halfjaar organiseerde de commissaris intern een 

voorzittersvergadering en zat de commissaris intern individueel met elke voorzitter om 

de stand van zaken binnen de commissies te bespreken. Tevens vonden er individuele 

penningmeestergesprekken plaats. Naast deze gebruikelijke vergaderingen ging de 

commissaris intern voor het eerst in gesprek met de nieuwe leden van de commissies in 

zogenaamde ‘nieuwe-ledengesprekken’. Deze gesprekken waren nuttig om de 

ervaringen van de nieuwe leden te peilen. In het volgende halfjaar zullen er nog een 

voorzittersvergadering en nieuwe individuele penningmeestergesprekken plaatsvinden. 

         

Feestcommissie 

De Feestcommissie heeft wederom een succesvol semester achter de rug. Het jaar begon 

met een spetterend Introductiefeest in Club Up samen met SES (studievereniging voor 

Europese Studies) en KANVAS. Dit zette een goede (en financieel stabiele) toon voor de 

rest van het jaar. Dit was te merken aan de grote en enthousiaste opkomst bij de 

Kroegentocht, waar menig mens zich had uitgedost als een historische ‘held’. Ook niet te 

vergeten was het succesvolle Kerstgala waar de Feestcommissie van Kleio samen met 

SES de meeste mensen trok. Als klapper op de vuurpijl kon de Feestcommissie dit jaar 

een gewilde activiteit organiseren in het Huis Van Iemand Anders: het Bierpong-

toernooi. De commissie vond het een erg geslaagde activiteit en ziet kans om het een 

jaarlijks evenement te maken. Het volgende semester streeft de Feestcommissie ernaar 
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het nog feestelijker te maken. Met een verrassing na de Halfjaarlijkse ALV, de FeCo-

show, een Kleiofeest, het Eindfeest en een afsluitende barbecue, zal het een vol maar 

reuzegezellig tweede semester worden.  

 

Filmcommissie  

De Filmcommissie kende een succesvol eerste halfjaar. De commissie heeft tot nu toe 

bezoeken gebracht aan het Nederlands Film Festival (NFF) en International 

Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Daarnaast heeft de commissie een 

Filmavond en een Filmquiz georganiseerd, die beiden gezellig en goedbezocht waren. De 

Portoreis is voor de commissie het hoogtepunt. In het begin verliep de interne 

organisatie enigszins stroef, zo leverde het boeken van Porto de nodige problemen op. 

De nieuwe leden hebben echter gezorgd voor een frisse wind in de commissie, waardoor 

deze hechter en productiever is geworden. De Filmcommissie vergadert de afgelopen 

tijd ook regelmatiger dan voorheen, wat direct resultaat brengt, dus dit zal zij blijven 

doen. Aangezien de helft van leden van de huidige Filmcommissie waarschijnlijk volgend 

jaar weggaat, heeft de commissie besloten om haar eerstvolgende activiteit volledig in 

de handen van haar nieuwe leden te leggen. 

 

Introductiecommissie  

De Introductiecommissie organiseerde tijdens de Intreeweek een speciale 

Introductieborrel in café Delirium. De borrel was goed bezocht en alle Intreegroepjes 

waren aanwezig om mee te genieten van de gezelligheid. Tevens hielp de commissie 

dezelfde dag bij de Geschiedenisdag, door de verschillende groepjes te begeleiden van 

en naar hun werkgroepen. Daarnaast werd er weer het jaarlijkse Introductieweekend 

georganiseerd in september. Ook dit weekend was een succes door onder andere de 

Bonte Avond in het thema van historische films en een potje Levend cluedo. Na het 

Introductieweekend organiseerde de commissie geen activiteiten meer en ging zij 

‘slapen’. Op de Halfjaarlijkse-ALV openen wederom de sollicitaties voor deze commissie. 

Het komende halfjaar houdt de commissie zich bezig met het organiseren van de 

Matchingdag en de voorbereidingen op het begin van volgend jaar.  
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KIFcommissie  

De eerste helft van studiejaar 2018-2019 was een geslaagde periode voor de KIF. De 

commissie heeft drie nieuwe leden aangenomen. Dit maakt het plannen van 

vergaderingen en het communiceren soms wat moeilijker, maar tot nu toe is de 

commissie er altijd uitgekomen. Tot nu toe heeft de commissie twee KIF’s uitgebracht. 

Beiden zijn uitgedeeld op de borrel, telkens vergezeld door een proefversie van het 

recept in de rubriek KIF Culinair. De borrels waren goed bezocht en de KIF’s zijn met 

enthousiasme ontvangen. Over de inhoud van de KIF’s is de commissie zelf erg tevreden 

geweest, omdat er telkens ruimte is geweest voor de creativiteit van redacteuren en 

voor ingezonden stukken. Dit heeft gezorgd voor een leuke variatie van vertrouwde 

terugkerende rubrieken, ludieke columns en meer kritische stukken. Het komende 

semester wil de KIFcommissie elkaar meer feedback geven in het schrijfproces en zich 

meer toeleggen op de uitvoering van de wat ambitieuzere stukken, die wat meer 

voorbereiding vergen. 

 

Kunstcommissie  

De Kunstcommissie draait een goed jaar. De activiteiten en reizen bereiken 

recordaantallen in aanmeldingen en de commissie is goed bezig haar speerpunten te 

verwezenlijken. Kwaliteit heeft het zeker gewonnen van kwantiteit wat betreft de 

activiteiten in het komend halfjaar. Onder deze activiteiten vallen onder andere een 

bezoek aan het KCO in het Concertgebouw en de succesvolle Korte Kunstreis naar 

Londen. Ten tijde van het schrijven is de commissie druk bezig met het organiseren van 

de Grote Kunstreis naar Sint-Petersburg, waar zij enorm naar uitkijkt. De 

Kunstcommissie heeft namelijk heel hard gewerkt aan het organiseren van deze reis, 

met tevens grote inzet van de drie nieuwe commissieleden.  

 

Reiscommissie 

De Reiscommissie heeft in het eerste halfjaar twee borrels georganiseerd. De eerste 

borrel was geheel in Halloweenthema en was bedoeld om kennis te maken met de 

eerstejaarsstudenten en om zich te presenteren als commissie. De tweede borrel was de 

Bekendmakingsborrel van de Grote Reis, waarbij de steden werden onthuld met behulp 

van drie filmpjes. De Grote Reis van dit jaar gaat naar Bratislava, Sarajevo en Belgrado. 

De Reiscommissie is momenteel druk bezig met het voorbereiden van deze reis. De reis 
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vindt plaats van 26 april tot en met 5 mei. Aankomend semester wordt er nog een 

informele/formele activiteit georganiseerd. De commissie is op dit moment bezig met 

deze avond of avonden samen te stellen.  

 

Onderwijscommissie  

De Onderwijscommissie is dit jaar verkleind naar zeven leden waardoor vergaderingen 

makkelijker te plannen zijn. De commissie is begonnen met het testen van meer 

studiegerelateerde activiteiten dit jaar zoals de 'Onconventionele spreekuren’ waarbij 

bijvoorbeeld hulp bij het schrijven voor het Inleiding in de Geschiedenis II werd 

gegeven. Tevens heeft de commissie in het tweede blok een docent Middeleeuwse 

Geschiedenis geregeld voor Studeren met Kleio. De commissie is van plan verder te gaan 

op dit nieuwe pad. Hiernaast heeft de commissie een aantal succesvolle 

borrelactiviteiten georganiseerd, zoals het drukbezochte Kroegcollege van Lisa 

Kattenberg, de Historische Pubquiz en het Groot Kleio Dictee. Voor het komende halfjaar 

heeft de commissie nog een Spelletjesavond, de Boekenborrel in het IISG, en een 

Historisch Boottocht met Clé Lesger op de planning staan. De Onderwijscommissie is 

zeer tevreden met het verloop van het afgelopen halfjaar en hoopt haar succes voort te 

zetten. 

 

Toekomstcommissie  

De Toekomstcommissie heeft het afgelopen halfjaar vooral stilletjes gewerkt aan de 

grotere activiteiten die in de tweede helft van het jaar georganiseerd gaan worden. De 

activiteiten die op de planning staan, is onder andere de Toekomstdag (voorheen de 

Beroependag). Er veranderen ook inhoudelijke zaken, zo wordt er naar een verregaande 

samenwerking met de opleiding opgezocht. Daarnaast zal ook de Stageweek opnieuw 

plaatsvinden. Tevens staan er twee Bedrijvendagen en een tweedaagse reis naar Brussel 

op het programma, waar de commissie onder andere het Europese Parlement zal 

bezoeken. Net zoals vorig jaar ligt het zwaartepunt van het jaar op het tweede semester. 

De Toekomstcommissie is zich ervan bewust dat dit een zwaardere last op de toch al 

volle agenda drukt. De commissie zal volgend jaar dan ook kijken of er een kleine 

verschuiving naar het eerste semester plaats kan vinden. Desalniettemin is de 

commissie tevreden over de huidige gang van zaken en tot nu toe bereikte resultaten. 
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Bestuursactiviteiten 

Afgelopen semester heeft het bestuur weer diverse activiteiten georganiseerd. We 

begonnen het academisch jaar met een Speeddateborrel in september waar eerstejaars 

kennis konden maken met de commissies van Kleio. Na de commissiesollicitaties hebben 

we een Commissiedag georganiseerd, waarbij we met acht opdrachten elk in thema van 

een andere commissie de nieuwe en oude commissieleden Amsterdam lieten verkennen. 

Twee keer per week waren er spreekuren op de Kleiokamer en Studeren met Kleio trok 

wederom veel studenten. In november zijn we met Kleiolegende Willem Melching en 

vijftig studenten naar Verdun vertrokken; de Battlefieldtour was opnieuw een groot 

succes. In november hebben we een Buitenlandborrel gepland, waar ouderejaars en 

alumni vertelden over hun buitenlandervaringen. Vlak voor de kerstvakantie 

organiseerden we Kerst Kleio aan Tafel, waar studenten met elkaar kookten en in mooie 

outfits aanschoven aan het kerstdiner. 

In het tweede semester staan er nog meer bestuursactiviteiten op het 

programma. Zo organiseren we een Masterborrel, een Broertjes-zusjesborrel, 

Familiedag en nog een Ledenbijeenkomst. In juni vindt het Liftweekend plaats, waar 

Kleioleden zullen liften naar een tot dan- onbekende stad. Het jaar sluiten we af met het 

Commissieweekend, waar we alle hardwerkende commissieleden bedanken voor hun 

inzet.  
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Tot slot 

Het gaat goed met Kleio en wij kijken met veel plezier en trots terug op het afgelopen 

halfjaar. Er zijn veel nieuwe enthousiaste leden en ervaren Kleioten die wekelijks naar 

de borrel komen en de activiteiten blijven vullen. De commissies hebben ontzettend 

hard gewerkt en we zijn erg blij met deze inzet. Met nog vele mooie reizen en 

activiteiten voor de boeg kijken wij uit naar wat het komende halfjaar Kleio gaat 

brengen.  

 

Het negenentachtigste bestuur van Kleio, 

 

Mara Werner  

Voorzitter 

 

Sara Verveer 

Secretaris 

 

Roos van Bommel 

Penningmeester 

 

Merijn Collignon 

Commissaris intern 

 

Joris van Dijk 

Commissaris extern 

 

 

 


