Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de
Staathuishoudkunde gehouden bij De Nederlandsche Bank op maandag 6 juni 2011
Aanwezigen waren:
Arnoud Boot (voorzitter)
Lex Hoogduin (secretaris/penningmeester)
Guido Biessen
Paul de Bijl
Hans Groeneveld
Clemens Kool
Jenny Ligthart
Carin Beemsterboer (notulen)
En de KVS-leden: de heren De Boer, Starrenburg en Weijerman
Afwezig waren:
Ernst van Koesveld
Albert Jolink

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Arnoud Boot opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Verslag van de Jaarvergadering gehouden op 10 december 2010
Naar aanleiding van dit verslag wordt gevraagd wat er wordt gedaan om nieuwe leden te werven.
Arnoud informeert dat hij in contact is met ESB enerzijds en Me Judice (discussie-platform voor
economen) anderzijds om tot samenwerking te komen. We richten ons op iedereen die betrokken
is bij of interesse heeft in het economisch beleid als onze doelgroep. In de jaren 90 lag het
ledenaantal van de KVS boven de 3.000. Echter de belevingswereld van jongeren is tegenwoordig
totaal anders en Arnoud betreurt dit zeer. Er zullen nieuwe flyers gedrukt worden om de KVS
meer naamsbekendheid te geven onder de studenten economie.
Met Stanley Fischer als spreker voor de Tinbergenlezing hopen we een echte publiekstrekker te
hebben. Voor deze lezing, maar tevens voor de Preadviezen (met Garretsen en Sterken als
redacteurs) zal voor veel publiciteit worden gezorgd.
3. Financiële zaken
Het Verslag van de Kascommissie is verspreid met de agendastukken. De Kascommissie is
akkoord met het Financiële Verslag over 2010. Dankzij de institutionele link van de KVS met oa.
DNB, de ESB, de Universiteit van Utrecht en de Rabobank is de KVS financieel gezond.
De aanwezige leden gaan akkoord met de Jaarstukken en daarmee wordt het bestuur en de
Kascommissie gedéchargeerd.
Mbt. de link met ESB wordt opgemerkt dat via ESB contact zal worden gelegd met VECON, de
vereniging van docenten economie. Eén van de aanwezige leden merkt op, dat ESB wellicht te
diep gaat voor deze personen.
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4. Ledenlijst
In de Algemene Ledenvergadering van december 2010 is de ledenlijst in zijn toenmalige vorm
bekrachtigd.
Voor aanvang van deze vergadering is een lijst verspreid met de leden, die zich in 2011 hebben
aangemeld. Alle aanwezigen gaan akkoord met het lidmaatschap van deze personen.
Er is tevens een lijst verspreid met alle leden, gesorteerd op begindatum van het lidmaatschap.
Eén van de leden stelt de vraag of de leden met begindatum tussen 1940 en 1950 nog wel in leven
zijn. Dit is echter moeilijk na te gaan, omdat deze leden langer dan 50 jaar lid zijn en derhalve
geen factuur meer ontvangen voor hun lidmaatschap. Bij achterwege blijven van de betaling van
de contributie zouden zij immers als lid worden geroyeerd. Deze groep (langer dan 50 jaar lid)
bestaat uit ongeveer 30 personen. Het secretariaat zal bezien of het al dan niet in leven zijn op een
andere manier is na te gaan.
5. Stichting Vrienden van de KVS
De aanwezigen hebben het Financiële Verslag van de Stichting Vrienden ontvangen. Daarover
wordt opgemerkt, dat de lasten voor De Economist in 2009 en 2010 gedragen zijn door de
Stichting Vrienden. Verder is het gebruikelijk dat de kosten van het Jaarboek van de KVS
vergoed worden door deze Stichting.
6. Wat verder ter tafel komt.
Nav. een vraag van de leden wordt vermeld, dat de Behandeling van de Preadviezen zal
plaatsvinden in het Auditorium van DNB op vrijdag 9 december 2011. Daaraan voorafgaand zal
wederom een Ledenvergadering gehouden worden, waarin de realisatie over 2011 wordt
gepresenteerd, alsmede de begroting voor 2012.
Arnoud nodigt de aanwezigen uit voor de borrel en sluit daarmee de vergadering.
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