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Aanwezig waren:
Arnoud Boot, voorzitter
Job Swank, secretaris/penningmeester
Paul de Bijl
Chris Driessen
Ernst van Koesveld
Sandra Phlippen
Erik Stam
Carin Beemsterboer (notulen)
en ca. 25 KVS-leden in de zaal
Verhinderd waren:
Harry van Dalen
Albert Jolink
Hans Stegeman

1 Opening door de voorzitter
Voorzitter Arnoud Boot opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2 Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 30 mei 2012
Arnoud meldt dat in de Algemene Ledenvergadering de Jaarrekening over 2011 werd
goedgekeurd. In 2013 zal deze vergadering gehouden worden op woensdag 26 juni. Op verzoek
van de leden (punt 7, 6e alinea) zal hier een lezing aan gekoppeld worden.
Mw. Van Kalsbeek merkt op dat haar vraag (punt 7, 5e alinea) de economische kennis betrof en
niet de economische systemen. Dit zal worden aangepast in het verslag.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.

3 Mededelingen en stand van zaken
Arnoud staat even stil bij het overlijden van Jenny Ligthart op 21 november jl. op 45-jarige
leeftijd. Jenny was van 2003 tot 2011 bestuurslid van de KVS en heeft veel voor het bestuur
betekend. Zij was directeur van het NAKE en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de
organisatie van de NAKE-dag, die jarenlang in combinatie met de Tinbergenlezing is gehouden.
Tevens heeft zij zich altijd ingezet voor het Jong-KVS-Debat. Jenny is daarnaast werkzaam
geweest bij het IMF. Er zijn diensten voor haar gehouden in Tilburg, waar zij aan de Universiteit
werkte en in Hoogkarspel, haar geboorteplaats.
Arnoud geeft de belangrijke KVS-data voor 2013 door, te weten:
woensdag 26 juni 2013: Algemene Ledenvergadering met een lezing
vrijdag 18 oktober 2013: NED-dag/Tinbergenlezing
vrijdag 13 december 2013: Jaarvergadering/Behandeling Preadviezen
De hiervoor genoemde evenementen zullen bij DNB plaatsvinden.
In het voorjaar wordt het Jong-KVS-Debat gehouden bij de Rabobank.
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Voor de Tinbergenlezing hebben we Robert Shiller bereid gevonden te spreken.
De lezing van Carmen Reinhart in oktober jl. was erg succesvol. Mw. Reinhart is bekend van het
boek ‘This time is different’ dat zij geschreven heeft met Kenneth Rogoff.
Paul de Bijl licht toe, dat we na het opheffen van het NAKE , een opvolger wilden hebben voor
de NAKE-dag. Het Centraal Planbureau heeft deze taak op zich genomen en de Nederlandse
Economendag in het leven geroepen. In tegenstelling tot de NAKE-dag, waarin veelal AIO’s hun
werk presenteerden, is de NED-dag meer op het beleid gericht. De eerste NED-dag was zeer
succesvol en er is besloten hieraan een vervolg te geven in 2013.
De Preadviezen 2013 zullen geredigeerd worden door Paul de Beer, het onderwerp zal
‘Arbeidsverhoudingen’ zijn.

4 Mutaties in het bestuur
Omdat er in het bestuur het afgelopen jaar veel gewijzigd is, stelt Arnoud de aanwezige
bestuursleden nogmaals voor.

5 Begroting / Contributie 2013
Job Swank heeft een aantal commerciële banken benaderd voor sponsoring van de KVS. Er zijn
nog geen definitieve afspraken gemaakt, maar er is geen reden om aan te nemen, dat dit niet gaat
lukken.
Arnoud heeft gezorgd voor sponsoring van de Tinbergenlezing vanuit het ACCF. Tevens zal hij
het Verbond van Verzekeraars benaderen voor sponsoring.
In tegenstelling tot het afgelopen jaar zal het Jong-KVS-Debat wederom in het Rabobank-gebouw
gehouden worden. Dit scheelt aanmerkelijk in de kosten. Hans Stegeman heeft tevens
aangeboden de kosten van de trainers bij het debat voor rekening van de Rabobank te laten
komen.
Voor de overige evenementen stelt DNB de zalen en catering ter beschikking.
De contributie voor 2013 zal, met deze sponsoring in gedachten, nog niet omhoog gaan.

6 Ledenlijst
Bij de ingang van de zaal hebben de aanwezigen de ledenlijsten kunnen inzien, zo ook de lijst met
de nieuwe leden in 2012. De leden hebben hier geen opmerkingen over.
Mbt. het werven van leden wordt opgemerkt dat het Jong-KVS-Debat is bedoeld om jonge
mensen aan te trekken dmv. een debattraining over een actueel economisch onderwerp.
Verder denken we met de ESB een belangrijk instrument te hebben, zeker nu het blad een
aanzienlijke vernieuwing heeft doorgemaakt. Sandra Phlippen deelt mee, dat de ESB inmiddels
vier van de zes economische faculteiten bereid heeft gevonden mee te werken bij de benadering
van afstuderenden. Het is de bedoeling dat zij een lidmaatschap van een halfjaar krijgen
aangeboden, dat zij zelf dienen te activeren via de website. Daarna zal de KVS hen benaderen
voor het continueren van het lidmaatschap. Tegen die tijd zullen zij naar alle waarschijnlijkheid
een baan hebben gevonden en zelf in staat zijn het lidmaatschap te betalen. Probleem is echter dat
van de ca. 800 studenten er velen niet-nederlandstalig zijn. ESB in het engels uitgeven is niet
wenselijk, er zijn alle vele engelstalige bladen.
Er wordt opgemerkt dat er in het Jaarboek soms engelstalige artikelen staan. Het is echter de
bedoeling van de KVS nederlandstalig te blijven.
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De ESB wordt gebruikt in het economie-onderwijs, wellicht kunnen de economie-leraren nauwer
bij de KVS worden betrokken door het plaatsen van artikelen in het Tijdschrift voor het
Economie Onderwijs (TEO).
Een van de aanwezigen is lid van de Kring van Amsterdamse Economen. Hij zal aan de hand van
de ledenlijst nagaan of de leden van deze Kring lid zijn van de KVS.
Een ander lid stelt voor een prijs in het leven te roepen voor het beste profielwerkstuk van het vak
economie aan het VWO. Eric van Damme antwoordt dat een dergelijke prijs al bestaat voor het
gehele profiel Economie en Maatschappij, dwz. voor de geheel sociale wetenschappen, uitgereikt
door de KNAW. Economie doet in die concurrentie mee, maar wint in het algemeen niet. Hij ziet
geen reden een aparte prijs in te stellen, maar meer op inzetten op het winnen van de bestaande.

7 Stichting Vrienden van de KVS
Job merkt op dat de Stichting Vrienden zoals gebruikelijk 8.500 euro heeft bijgedragen aan de
kosten van het Jaarboek. Dit bedrag was hoger dan de rente-inkomsten, waardoor de Stichting een
klein verlies heeft geleden in 2011.

8 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Er wordt gevraagd waarom er geen vertegenwoordiging is van de gepensioneerden in het bestuur
en waarom zij niet nauwer worden betrokken bij de activiteiten van de KVS. Het beleid lijkt zich
voornamelijk te richten op jongeren.
Voorgesteld wordt eens een lezing te houden door een gepensioneerd lid, waar juist de jongeren
op kunnen reageren. Er zou ook om een reactie van de gepensioneerden op de Preadviezen
kunnen worden gevraagd.
Verder wordt er gevraagd hoe het zit met de interactie met de Tweede Kamer en met het publieke
debat.
Een voorstel zou kunnen zijn een discussie te laten plaatsvinden tussen Paul de Beer en Sweder
van Wijnbergen over ‘pensioenen’.

9 Afsluiting
Arnoud deelt mee, dat het bestuur alle ideeën zal overwegen en sluit daarna de vergadering.
------------------

