
Verslag van de Jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de 

Staathuishoudkunde gehouden bij het Ministerie van Financiën in Den Haag op  

vrijdag 11 december 2009 

 

 

Aanwezig: 

Arnoud Boot (voorzitter) 

Lex Hoogduin (secretaris/penningmeester) 

Guido Biessen  

Laura van Geest  

George Gelauff 

Clemens Kool  

Jenny Ligthart 

Carin Beemsterboer (notulen) 

 

Afwezig: 

Hans Groeneveld  

Albert Jolink  

 

Aanwezig in de zaal: ± 100 KVS-leden 

 

Voorzitter Arnoud Boot opent de vergadering met de mededeling dat deze middag er anders 

uitziet dan voorgaande jaren, aangezien er drie prijzen uitgereikt gaan worden. De eerste twee, de 

Pierson-medaille en de Hennipmanprijs zullen uitgereikt worden na afloop van deze vergadering. 

Vervolgens zullen de Preadviezen behandeld worden. Na een korte pauze zal de Pierson-penning 

uitgereikt gaan worden aan prof. Arnold Heertje. De laudatio zal worden uitgesproken door Rick 

v/d Ploeg van de Stichting Mr. N.G. Pierson Fonds. Daarna sluiten we af met een borrel.  

 

Vervolgens geeft hij het woord aan secretaris-penningmeester Lex Hoogduin.  

 

A   Voorlopige realisatie 2009 en begroting 2010 

 

Lex licht de lopende begroting vs. realisatie toe. We zijn overgestapt van een ‘gebroken’ boekjaar 

(1 november t/m 31 oktober) naar een kalenderjaar. Dit in samenhang met het ‘normale’ 

abonnementsjaar op het blad ESB. Dat houdt in dat we eenmalig een boekjaar hebben van 14 

maanden, te weten van 1 november 2008 t/m 31 december 2009. Wat opvalt bij de realisatie is dat 

de kosten in het afgelopen jaar voor ongeveer 2.000 euro zijn meegevallen. Daarentegen staat er 

nog 8.000 euro aan contributie open onder de leden, dwz. dat ongeveer 160 leden hun contributie 

over 2009 nog niet betaald hebben. Er zal aktie ondernomen worden om dit contributie-geld 

alsnog binnen te krijgen, alvorens over te gaan tot het royeren van deze leden.  

 

Er is een vrij conservatieve begroting opgesteld voor 2010, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de 

hierboven genoemde leden niet zullen betalen. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat er geen 

sponsoring zal worden verkregen voor de Preadviezen-bundel.  

 

Het contract met De Economist loopt af op 31 december 2010. De KVS heeft aan de Stichting 

Vrienden van de KVS gevraagd om een bijdrage voor de kosten voor De Economist voor de jaren 

2009 en 2010. De Stichting Vrienden is hiermee akkoord gegaan.  
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Tevens heeft deze Stichting toegezegd bij te zullen dragen in de kosten voor de verdergaande 

automatisering van de ledenadministratie. De Stichting heeft daarbij wel verzocht te gaan 

onderzoeken hoe de KVS er in de toekomst uit zal gaan zien. De KVS heeft voorgesteld dit 

betreffende onderzoek te laten verrichten door een aantal studenten.  

 

 

B   Bestuur KVS en Stichting Vrienden van de KVS 

 

De heer Haverhals vraagt het woord. Hij wijst op de statuten van de KVS en hoewel hij Lex 

Hoogduin graag welkom heet als secretaris/penningmeester en als opvolger van Henk Brouwer, 

herinnert hij het bestuur eraan dat het aantreden van nieuwe bestuursleden formeel goedgekeurd 

moet worden binnen de Jaarvergadering (de Algemene Vergadering). 

 

Arnoud Boot grijpt dit moment aan om nog twee nieuwe bestuursleden te introduceren. Dit is ten 

eerste Guido Biessen (FME-CWM) als opvolger van Cees Oudshoorn (VNO-NCW). Tevens is 

het bestuur uitgebreid met Albert Jolink (ESB) teneinde de samenwerking tussen de KVS en ESB 

te versoepelen en verder te ontwikkelen. Hij vraagt de aanwezigen of zij akkoord kunnen gaan 

met de drie genoemde bestuursleden. Dmv. applaus geven de aanwezigen aan zich hiermee te 

kunnen verenigen.  

 

Vervolgens wijst de heer Haverhals op het feit dat de jaarverslagen niet beschikbaar zijn gesteld.  

Volgens de statuten zou in de Jaarvergadering tevens een verslag van de Kascommissie moeten 

worden gepresenteerd, waarna gewoonlijk décharge wordt verleend aan de Kascommissie. Dit is 

al enkele jaren niet gebeurd.  

Tevens mist hij het presenteren van de begroting vs. realisatie (op papier) in de vergadering.  

Bovendien, zo meldt de heer Haverhals, is de samenwerking met ESB nog niet terug te vinden in 

de statuten. Hij uit zijn bedenkingen bij de gunstige invloed van deze samenwerking op het 

ledenaantal.  

Hij verzoekt om aanpassing van de statuten en besluit met het uiten van zijn wens om de lijst met 

ereleden op de website te plaatsen.  

 

Het bestuur neemt de opmerkingen van de heer Haverhals graag ter harte en belooft beterschap. 

De jaarverslagen zullen, na goedkeuring door het bestuur en door de Kascommissie op de website 

worden geplaatst, evenals de begroting. De statuten dienen inderdaad nog te worden aangepast en 

zullen vervolgens in hun nieuwe vorm tevens op de website worden geplaatst. Het bestuur is het 

eens met de heer Haverhals dat de lijst met ereleden eveneens op de website moet worden 

geplaatst en zal dit in werking zetten. Het bestuur is ervan overtuigd dat de samenwerking met 

ESB een ‘win-win’-situatie oplevert, maar zegt toe dit in 2010 te gaan evalueren.  

 

Op de vraag naar het vermogen van de Stichting Vrienden van de KVS wordt geantwoord dat dit 

ongeveer 300.000 euro bedraagt, waarvan zoals gezegd voor 2009 en 2010 een deel wordt benut 

voor de kosten van De Economist en voor verdergaande automatisering van de leden-

administratie. 
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C   Wat verder ter tafel komt  

 

Arnoud Boot herhaalt dat de lijst met ereleden op de website zal worden geplaatst.  

 

Verder deelt hij mee dat André Sapir, professor aan de Université Libre de Bruxelles, heeft 

toegezegd de Tinbergenlezing voor zijn rekening te nemen. De lezing heeft als thema 

‘Groeistrategie’ en zal gehouden worden op vrijdag 23 april 2010. Die dag zal wederom 

gecombineerd worden met de NAKE-dag en evenals de twee voorgaande jaren gehouden worden 

bij de Universiteit van Utrecht.  

 

Tevens heeft Arnoud een toezegging gehad van Arjen van Witteloostuijn, professor aan de 

Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Utrecht, dat hij de Preadviezen voor 2010 zal 

redigeren. Het thema van deze Preadviezen zal zijn: ‘Economisch beleid voor Nederland ná de 

crisis’. 

 

Arnoud herhaalt dat de samenwerking met ESB in 2010 zal worden geëvalueerd.  

 

Eric van Damme verzoekt en stelt het bestuur voor om het Tinbergen Instituut te betrekken bij de 

organisatie van de NAKE-dag/Tinbergenlezing. 

 

De heer Van den Brink spreekt de angst uit, dat het ledenaantal sterk zal dalen, als de niet-

betalende leden geroyeerd worden. Dit zal begin 2010 moeten worden bezien. Lex Hoogduin 

geeft aan dat er nog twee pogingen zullen worden gedaan aan het begin van het jaar om het 

ontbrekende contributiegeld binnen te halen en hij spreekt de hoop uit, dat daarna het aantal te 

royeren leden zal meevallen. Diverse leden zijn echter verhuisd en hebben geen nieuw adres 

doorgegeven. Aangenomen mag worden, dat deze leden hun lidmaatschap derhalve niet willen 

continueren.  

 

De heer Haverhals geeft aan dat op de lijst van activiteiten het Economendebat al enige jaren 

ontbreekt. Het secretariaat heeft echter een verzoek binnengekregen van Studievereniging 

AEclipse van de Erasmus Universiteit in Rotterdam om het Economendebat nieuw leven in te 

blazen.  

 

 

 

 

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

 


