
 

 
 

Verslag van de Jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoud-

kunde, gehouden bij Rabobank Nederland in Utrecht op vrijdag 13 december 2013 

 

 

Aanwezig waren: 

Arnoud Boot, voorzitter  

Job Swank, secretaris/penningmeester 

Paul de Bijl 

Michiel Bijlsma 

Harry van Dalen  

Chris Driessen  

Ernst van Koesveld 

Sandra Phlippen  

Erik Stam  

Hans Stegeman 

Carin Beemsterboer (notulen) 

+ 50 KVS-leden 

 

Verhinderd was: 

Albert Jolink 

 

 

1.   Opening door de voorzitter 

 

Voorzitter Arnoud Boot opent de vergadering en verwelkomt de leden. Bericht van verhindering 

is ontvangen van Albert Jolink. In tegenstelling tot de Algemene Ledenvergadering in juni, 

waarin de Jaarrekening dient te worden goedgekeurd, houden we ons in de Jaarvergadering 

voornamelijk bezig met inhoudelijke zaken en wordt de begroting voor het volgende jaar 

voorgelegd.   

 

 

2.   Verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 26 juni 2013 

 

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag, waarna dit wordt vastgesteld. 

 

 

3.   Mededelingen en stand van zaken 

 

Het komende jaar zal Larry Summers de Tinbergenlezing houden, die op vrijdag 31 oktober 2014 

zal gaan plaatsvinden.  

De Preadviezen 2014 zullen geredigeerd worden door Lans Bovenberg, Casper van Ewijk en 

Theo Nijman. Onderwerpen zullen de pensioenen van de toekomst en de fundamentele herziening 

van het pensioenstelsel zijn. 

 

Over het al dan niet voortzetten van het Jaarboek in gedrukte vorm zal een enquête gehouden 

worden. Op voorhand zullen alle e-mailadressen verzameld worden. Arnoud vraagt de aanwezige 

leden om hun mening over het Jaarboek. Daarop kwamen de volgende reacties: 
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-   er zijn relatief weinig artikelen actueel 

-   het betreft meer de lange termijn, blijvende informatie  

-   zet het Jaarboek in het Engels op internet 

-   oefen meer invloed uit op het beleidsdebat 

-   abonnement op ESB maakt het Jaarboek overbodig 

-   er staan ook artikelen uit de krant in 

-   het Jaarboek is zeer leesbaar, ook voor niet-economen  

-   zet een korte summary op papier en de rest op de website 

-   maak er een E-book uitgave van 

-   verkoop het Jaarboek in winkels. 

 

Op de vraag van Arnoud of het Jaarboek (in gedrukte vorm) afgeschaft moet worden of niet, gaf 

10% van de leden aan voor afschaffen te zijn en 90% is voor voortzetting.  

 

 

4.   Mutaties in het bestuur 

 

Het bestuur neemt afscheid van Paul de Bijl, omdat Paul zijn functie bij het CPB heeft 

neergelegd. Deze functie is overgenomen door Michiel Bijlsma, die tevens Paul’s functie in het 

bestuur overneemt.  

Albert Jolink heeft eveneens zijn bestuursfunctie neergelegd. Waar het de vertegenwoordiging 

vanuit ESB betreft, was zijn bestuurstaak al eerder overgenomen door Sandra Phlippen. 

 

 

5.   Begroting / Contributie voor 2014  

 

Secretaris/penningmeester Job Swank licht de begroting voor 2014 toe. Over 2013 zullen we een 

overschot hebben van ca. 14.500 euro. Dit is enerzijds te danken aan de sponsoring door de ABN-

AMRO, de ING en de ACCF (gezamenlijk ca. 9.000 euro) en anderzijds door de hogere opkomst 

bij de NED-dag. Over 2012 hadden we een tekort van ca. 5.000 euro en voor 2014 voorzien we 

een overschot van ca. 5.000 euro. De contributie zal voor 2014 gelijk blijven. 

 

Eén van de leden vraagt naar het bedrag aan portikosten (4.000 euro). Dit betreft een schatting. 

 

 

6.   Ledenlijst  

 

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal de KVS de ledenlijsten niet meer 

beschikbaar stellen. De aanwezige leden gaan akkoord met de nieuwe leden in 2013.  

Over 2013 hebben we een ledenverlies van 7 personen. Dit is vergeleken met de afgelopen jaren 

laag te noemen. Er is een flink aantal leden geworven door de studentenacties (ESB en BoFEB). 

Verder is er contact gezocht met de leden die na diverse herinneringen nog niet betaald hadden. 

Door deze leden te benaderen is het aantal royementen beperkt gebleven. Automatische incasso 

van de contributie zal worden heroverwogen.  

Het bestuur wil contact leggen met de alumniverenigingen in de hoop dat daar ook leden te 

werven zijn.  

Verder is het bestuur in overleg met MeJudice over samenwerking. 
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7.   Stichting Vrienden van de KVS 

 

Over de Stichting Vrienden van de KVS meldt Job, dat deze stichting een vermogen heeft van ca. 

250.000 euro met een rendement van 4%. De stichting heeft in 2013 wederom voor een bedrag 

van 8.500 euro bijgedragen aan de kosten voor het Jaarboek. 

 

 

8.   Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

 

Eén van de leden vraagt naar de verspreiding van ESB. Dit zijn 24 nummers bij een volledig 

lidmaatschap en 5 nummers per jaar bij een light lidmaatschap. 

 

Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid van een instap-lidmaatschap voor niet-studenten. 

Het bestuur zal zich beraden over diverse acties.  

 

 

9.   Afsluiting 

 

Arnoud bedankt de aanwezigen en ziet hen graag terug in de zaal voor de Behandeling van de 

Preadviezen. 

 

 

                                                         ---------------------------------------- 

 

 

 

 

 


