
 

 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de 

Staathuishoudkunde gehouden bij De Nederlandsche Bank op woensdag 30 mei 2012 

 

 

Aanwezig waren: 

Arnoud Boot, voorzitter  

Job Swank, secretaris/penningmeester 

Paul de Bijl 

Harry van Dalen  

Sandra Phlippen  

Hans Stegeman 

Carin Beemsterboer (notulen) 

+ 9 KVS-leden 

 

Verhinderd waren: 

Chris Driessen  

Albert Jolink 

Ernst van Koesveld 

Erik Stam  

 

 

1.  Opening door de voorzitter 

 

Voorzitter Arnoud Boot opent de vergadering en verwelkomt de leden. Deze vergadering in het 

voorjaar dient ervoor om goedkeuring door de leden te verkrijgen op de Jaarrekening van de 

KVS. In 2011 is er voor het eerst een dergelijke vergadering gehouden, omdat we kort daarvoor 

waren overgegaan van een gebroken boekjaar naar een ‘normaal’ boekjaar. 

 

2.  Verslag van de Jaarvergadering gehouden op 9 december 2011 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3.  Financiële zaken  

 

a)  Jaarverslag en rekening en verantwoording door het bestuur over het boekjaar 2011 

Secretaris/penningmeester Job Swank licht toe dat er in het jaar 2011 een tekort is ontstaan door 

het gebrek aan sponsoring. Hiervoor was 20.000 euro begroot en er is slechts 11.000 euro 

gerealiseerd.  

Wat betreft het ledenverloop vermeldt Job dat dat in 2011 ca. 3% was en in 2012 is dat tot nu toe 

ca. 2%. 

 

b)  Verslag van de Kascommissie (de heren Don, Van Els en Koning) over het boekjaar 2011 

De Kascommissie heeft oa. een opmerking gemaakt over het presenteren van de begroting met 

een tekort. Job geeft aan dat hij hiervoor heeft gekozen om zichtbaar te maken, dat we er zonder 

sponsoring niet komen.  

In de voorafgaande bestuursvergadering is besloten, dat Arnoud zal zorgen voor sponsoring van 

de Tinbergenlezing door ACCF (waar hij directeur van is) en Job zal nagaan of DNB de kosten 

van de catering bij de Jaarvergadering voor haar rekening wil nemen. Hans Stegeman zal nagaan 

of de Rabobank de kosten van de trainers bij de Jong-KVS-Debatdag wil dragen.  
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Dan blijft er nog een tekort van ruim 2.000 euro over. De risico’s voor de KVS zijn evenwel 

klein. 

We ontkomen er mettertijd niet aan de contributie te verhogen. De prijs voor het blad ESB is al 

enkele malen verhoogd en dat is tot nu toe niet doorberekend aan de leden.  

De ledenwerving heeft even stilgelegen, we komen hier bij punt 7 nog op terug. Geconcludeerd 

wordt, dat de KVS nog steeds aantrekkelijk is voor de leden en dat het ledenaantal best uitgebreid 

kan worden.  

 

c)  Goedkeuring van de Jaarstukken en décharge van de Kascommissie en het bestuur 

 

De aanwezige leden kunnen instemmen met de Jaarstukken en er wordt décharge verleend aan de 

Kascommissie en aan het bestuur.  

 

d)  Begroting voor 2012 

 

De begroting is al onder punt 3b aan de orde geweest.  

 

4.  Benoemen nieuwe bestuursleden 

 

Het bestuur draagt de volgende nieuwe bestuursleden voor: 

Harry van Dalen (Universiteit van Tilburg; opvolger van Jenny Ligthart), Chris Driessen (FNV; 

opvolger van Guido Biessen/FME-CWM), Erik Stam (Universiteit Utrecht; opvolger van 

Clemens Kool) en Hans Stegeman (Rabobank; opvolger van Hans Groeneveld). Tevens draagt 

het bestuur Sandra Phlippen (hoofdredacteur ESB) voor met het oog op de samenwerking met 

ESB. Helaas zijn Chris Driessen en Erik Stam niet aanwezig.  

De aanwezige leden stemmen in met de benoeming van deze nieuwe bestuursleden.  

 

5.  Ledenlijst  

 

De aanwezige leden stemmen in met de toetreding van de nieuwe leden (miv. 2012) vermeld op 

de lijst. 

 

6.  Stichting Vrienden van de KVS 

 

Er wordt toegelicht, dat het kapitaal van de Stichting Vrienden ongeveer 250.000 euro bedraagt. 

Enkele jaren geleden heeft de Stichting bijgedragen in de kosten van De Economist op het 

moment dat de KVS overstapte op ESB als verenigingsblad, terwijl het contract met De 

Economist nog niet beëindigd was. Tevens heeft de Stichting eenmalig bijgedragen in de kosten 

van de website. Daarnaast draagt de Stichting ieder jaar bij in de kosten van het Jaarboek. 

Job vermeldt dat de beleggingen in de Jaarrekening van de Stichting op aankoopwaarde staan 

gewaardeerd. Dit geldt ook voor de beleggingen van de KVS, het gaat hier echter om veel 

kleinere bedragen. Hij stelt voor in de toekomst de beleggingen op marktwaarde te waarderen.  

De leden gaan hiermee akkoord.  

Het rendement op de beleggingen is lager dan de bijdrage in de kosten van het Jaarboek, 

waardoor de Stichting een negatief resultaat over 2011 had van ca. 2.000 euro.  
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7. Wat verder ter tafel komt 

 

Arnoud deelt mee dat op 19 oktober as. Carmen Reinhart de Tinbergenlezing zal verzorgen. Er 

wordt alweer nagedacht over een spreker voor volgend jaar. Hij nodigt de leden uit suggesties te 

doen.  

 

Dit jaar staan de Preadviezen in het teken van Gezondheidszorg en de redactie is in handen van 

Erik Schut. Als thema voor volgend jaar is door het bestuur oa. energie/klimaat en economische 

geschiedenis genoemd. Ook hiervoor zijn suggesties door de leden welkom. 

 

Wat betreft de ledenwerving wordt vermeld, dat aan de economie-studenten die afstuderen een 

jaar lang KVS/ESB zal worden aangeboden. Er wordt gewerkt aan een aanbod voor de economie-

leraren op de middelbare scholen. Duidelijk moet zijn dat de missie van de KVS is de 

beleidsdiscussie op gang te krijgen en te houden. Suggesties door de leden zijn ook hierbij 

welkom. 

 

Als vervanger van de NAKE-dag is de Nederlandse Economendag in het leven geroepen.  

Deze dag wordt wederom gecombineerd met de Tinbergenlezing en wordt georganiseerd in 

samenwerking met het Centraal Planbureau. Een advertentie voor deze dag is reeds verschenen in 

een ESB-lightnummer, die alle KVS-leden ontvangen.  

 

Mevrouw Van Kalsbeek stelt een vraag over kwaliteitsmanagement. Arnoud stelt voor dat zij 

haar vraag per mail aan het bestuur doet toekomen.  

Tevens stelt zij de vraag of de KVS iets kan bijdragen aan het verkleinen van de kloof die er ligt 

tussen de economische kennis en de politieke implementatie. Arnoud antwoordt dat de KVS zich 

daar graag voor inzet. 

 

Eén van de andere leden stelt de vraag waarom de KVS geen lezing aan deze Algemene 

Ledenvergadering koppelt om zo een hogere opkomst te verkrijgen. Arnoud legt uit dat deze 

vergadering meer geldt als formaliteit tbv. het goedkeuren van de Jaarstukken en dat hij graag het 

zwaartepunt wil houden bij de Jaarvergadering in december ivm. de behandeling van de 

Preadviezen, die op die dag plaatsvindt. 

 

Arnoud dankt de aanwezigen, sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje in de 

foyer.  

 

 

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

 

 

 

 

 


