Verslag van de Jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de
Staathuishoudkunde gehouden op vrijdag 12 december 2014 bij DNB

Aanwezig waren:
Arnoud Boot (voorzitter)
Job Swank (secretaris/penningmeester)
Michiel Bijlsma
Chris Driessen
Ernst van Koesveld
Sandra Phlippen
Carin Beemsterboer (notulen)
+ ca. 40 leden in de zaal
Verhinderd waren:
Harry van Dalen
Erik Stam
Hans Stegeman
1. Opening door de voorzitter
Arnoud opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 26 juni 2014
Tijdens de ALV van 26 juni jl. is de Jaarrekening over 2013 goedgekeurd.
Er zijn verder geen opmerkingen bij het verslag.
3. Mededelingen en stand van zaken
Op 31 oktober jl. heeft Larry Summers de Tinbergenlezing verzorgd. Arnoud spreekt zijn enorme
waardering uit voor deze lezing.
Vanmiddag zal Fieke van der Lecq optreden als dagvoorzitter bij de Behandeling van de
Preadviezen over Pensioenen.
Het bestuur beraadt zich momenteel over het onderwerp en de redacteur voor de Preadviezen
2015.
In 2016 bestaat ESB 100 jaar. Hier zal op diverse manieren aandacht aan worden besteed.
4. Mutaties in het bestuur
De bestuurstermijn van maximaal 8 jaar zit er voor Arnoud aan het einde van het jaar op. Tijdens
de bestuursvergadering van 23 oktober jl. is besloten Bas Jacobs te benaderen voor het opvolgen
van Arnoud als voorzitter. Daarbij speelden oa. een rol: zijn leeftijd, enthousiasme, bekendheid
onder studenten, betrokkenheid en bestuurlijke ervaring. Bas is bereid het voorzitterschap te
aanvaarden. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
Voor Ernst zit de eerste bestuursperiode van vier jaar erop. Hij is inmiddels niet meer werkzaam
bij Financiën, maar bij VWS. Hij blijft nog een tweede periode namens ‘de Ministeries’. Na deze
periode zal het bestuur wederom iemand van Financiën benaderen.

5. Begroting / Contributie voor 2015
Job deelt mee dat de contributie gelijk blijft in 2015.
Van de winst die we hadden voorzien aan het begin van het jaar blijft slechts een klein gedeelte
over, doordat de kosten voor de Tinbergenlezing fors hoger zijn uitgevallen.
De post Ledenwerving is pro memorie opgenomen. Sandra heeft een marketingplan voorgelegd
binnen het bestuur, waarbij een bedrag van 10.000 euro gemoeid zou zijn. Daarmee samen hangt
een investering aan de website. Deze is verouderd en werkt niet meer optimaal.
De opbrengsten van de NED-dag waren hoog door een groot aantal deelnemers. De kosten waren
laag, doordat DNB de catering en zalen voor haar rekening heeft genomen. Het zou redelijk zijn
als de KVS een deel van de kosten, die het Centraal Planbureau maakt, zou vergoeden. Dit is
afhankelijk van waar dit evenement in 2015 gaat plaatsvinden (het bestuur beraadt zich over een
alternatieve locatie) en wie de kosten voor zalen en catering gaat dragen.
Na deze toelichtingen wordt de begroting vastgesteld.
6. Ledenlijst
Dankzij de BoFEB (Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker), die jaarlijks
ongeveer 24 nieuwe leden aanmeldt en dankzij de aanmeldingen van deelnemers aan de NED-dag
is het ledenaantal in het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven (ca. 1350). Tevens komen er
regelmatig aanmeldingen binnen via de actie van ESB, waarbij afstuderenden aan de
economische faculteiten een half jaar gratis ESB en KVS aangeboden krijgen.
7. Stichting Vrienden van de KVS
De Stichting Vrienden heeft dit jaar wederom 8.500 euro bijgedragen aan het Jaarboek. Inmiddels
hebben de leden een enquête ontvangen, waarin gevraagd wordt naar hun oordeel over de
overstap naar een digitale versie van het Jaarboek. Hiermee zou de KVS de kosten voor deze
publicatie nagenoeg geheel kunnen besparen.
8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Eén van de leden vraagt de KVS aandacht te besteden aan duurzaamheid en milieu. Voorgesteld
wordt dit in het achterhoofd te houden als onderwerp voor de Preadviezen of voor de lezing in
juni.
Tevens wordt gevraagd wat er gebeurt met het pleidooi, dat Eric van Damme in juni heeft
gehouden over ‘Een Gedragscode voor Economen’. Arnoud deelt mee, dat de KVS daarover niet
kan beslissen.
Inmiddels is er door Harry van Dalen een enquête aan de leden gestuurd over ‘De Waarden van
Economen’. Door het bestuur wordt verzocht hier even de tijd voor te nemen.
9. Afsluiting
Arnoud dankt de aanwezigen en stelt voor even te gaan pauzeren en om 14.30 uur weer terug te
zijn in de zaal voor de Behandeling van de Preadviezen.
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