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1. Opening door de voorzitter
Bas Jacobs (voorzitter) opent de vergadering en dankt aanwezigen voor hun komst naar
De Nederlandsche Bank.
2. Verslag van de Jaarvergadering gehouden op 16 december 2016
De leden stellen het verslag van de vorige vergadering zonder opmerkingen vast.
3. Financiële zaken
a. Jaarverslag en rekening en verantwoording door het bestuur over het boekjaar 2016
Job Swank (penningmeester) legt uit dat 2016 een ingewikkeld verslagjaar is i.v.m. de samenwerking
tussen KVS en ESB halverwege 2016. Daardoor is de realisatie slecht te vergelijken met de begroting.
Op de staat van baten en lasten (pagina) 8 is te zien dat de contributies zijn gehalveerd. Dat komt omdat
het 1e halfjaar van 2016 de contributie werd geïnd door KVS en het 2e halfjaar door ESB. Meevaller bij
de overige opbrengsten heeft te maken met een bijdrage van de Universiteit van Groningen voor de
kosten van Acemoglu (spreker Tinbergen lezing van 2016).
Bovengenoemde breuk zie je ook bij de lasten. Over de contributies van het 1e halfjaar heeft een afdracht
plaatsgevonden aan ESB en over het 2e halfjaar hebben we een vergoeding ontvangen van ESB.
Meevallers waren o.a. het onderhoud van de website (beheer overgenomen door ESB) en minder
portokosten. Op de staat van baten en lasten is tevens een voorziening contributie opgenomen. De
verwachting is dat we niet alle openstaande posten kunnen terugvorderen omdat tijdens de overgang van
de ledenadministratie van KVS naar ESB er ook mensen zijn die hun abonnement hebben opgezegd.
Vraag
Hoe halen jullie deze achterstallige contributie terug?
Job geeft aan dat we de leden zoveel mogelijk persoonlijk benaderen. Bas merkt op dat de systeem
overgang niet geheel vlekkeloos is verlopen maar dat het secretariaat hard aan het werk is om dit op te
lossen. Er was overigens met enig ledenverlies wel rekening gehouden.
Opmerking
Afdracht van € 15 per lid door ESB aan KVS is niet veel.
Job merkt op dat het voldoende is om de begroting draaiend te houden.
Vraag
Mijn contributie gaat dus hoofdzakelijk naar ESB?
Job merkt op dat het de vraag is of een lidmaatschap zonder ESB nog wel aantrekkelijk genoeg is voor
KVS-leden. Tevens heeft de samenwerking ook te maken met de continuïteit van de Vereniging.

Vraag
Hoe zit het met de abonnementen?
In de toelichting op de staat van baten en lasten zijn de abonnementen verdeeld over het
1e halfjaar: Contributie KVS en over het 2e halfjaar: vergoeding lidmaatschap ESB.
Jasper Lukkezen legt de ‘nieuwe’ benamingen uit:
 ESB Digitaal: KVS-leden hebben onbeperkt digitale toegang tot economie.nl en alle ESB edities
digitaal op website van ESB
 ESB Light: KVS-leden ontvangen 3 x per jaar ESB editie in de brievenbus
 ESB Professioneel: dit zijn institutionele abonnementen
 ESB Totaal: KVS-leden ontvangen 12 ESB edities in de brievenbus plus onbeperkt digitale toegang
tot website van ESB en alle ESB edities digitaal op economie.nl
Vraag
Hoe zit het met het fluctuerende ledental?
Job geeft aan dat er een klein verloop is in het ledenbestand. In totaal zijn er in 2016 113 leden bij
gekomen. Dit komt o.a. door de samenwerking met ESB maar ook door nieuwe aanmeldingen bij de
NED. Gewenning aan een nieuwe situatie is in internationale context gebruikelijk.
Vraag
Waarom is er gekozen voor een samenwerking met ESB?
Job antwoordt dat KVS en ESB afzonderlijk kwetsbaar zijn maar samengevoegd veel krachtiger in de
markt gehouden kunnen worden. Zo houden we versnippering tegen in dit kleine land en spreken we twee
doelgroepen aan. Het is eenvoudiger om gezamenlijk evenementen te organiseren en het kostenoogpunt is
eveneens een belangrijke overweging geweest. Voor KVS is de samenwerking een businesscase om het
ledenaantal te vergroten; voor de FD mediagroep is de samenwerking een strategische tool om de
nieuwsgaring van BNR en FD te versterken.
Bas merkt op dat er een jaar geleden duidelijke redenen waren om deze samenwerking te zoeken en hij
geeft aan dat hij deze discussie niet opnieuw wil voeren in de ALV.
Met betrekking tot de begroting merkt Job het volgende op:
De kosten voor de Tinbergenlezing vallen hoger uit omdat we in 2017 geen kosten zullen delen met een
andere partij. De kosten van € 12.000 zijn voor reis- en verblijfkosten. De Tinbergenspreker krijgt geen
vergoeding.
b. Verslag van de Kascommissie over het boekjaar 2016
Job meldt dat de Kascommissie geen afwijkingen heeft geconstateerd. De Kascommissie heeft een aantal
opmerkingen gemaakt met betrekking tot de toelichting bij de Jaarrekening. Naar aanleiding daarvan is de
tekst op enkele punten uitgebreid en verduidelijkt. De Kascommissie heeft vastgesteld dat het overgrote
deel van de eind 2016 uitstaande verplichtingen inmiddels is betaald en dat inspanningen gaande zijn om
een substantieel deel van de achterstallige contributie van leden over 2016 alsnog te innen. Met deze
aanpassingen en toelichtingen is de Kascommissie akkoord met de Jaarrekening van de KVS over 2016.
c. Goedkeuring van de Jaarstukken en décharge van de Kascommissie en het bestuur
De leden stellen de jaarstukken 2016 vast en verlenen décharge aan de Kascommissie en het bestuur.
4. Stichting Vrienden van de KVS
Job meldt dat er overleg is geweest met het bestuur van de Stichting Vrienden; zij zijn akkoord met het
verzoek van de KVS om vanaf volgend jaar een aanzienlijk geldbedrag aan te wenden om de KVS te
moderniseren en revitaliseren. Voorwaarde is een gedegen plan van het bestuur van de KVS.
Inmiddels heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met een externe partij, maar daar is niet op iets
tastbaars uitgelopen.

Vraag
Om hoeveel geld gaat het en hoeveel is beschikbaar voor dit project?
Job antwoordt dat de Stichting een kapitaal heeft van bijna € 300.000; voor dit project is
€ 60.000 beschikbaar.
Vraag
Wie zitten in het bestuur van de Stichting Vrienden?
Dit zijn Bas Jacobs (voorzitter), Job Swank, Wim Mak, Frank den Butter (penningmeester) en
Hans Stegeman.
5. Samenstelling van het bestuur KVS
Bas geeft aan dat we nog geen kandidaat voor het bestuur van de KVS hebben gekozen. We overleggen
nog over onze toekomststrategie. In de volgende bestuursvergadering bespreken we een definitief
voorstel. Aan de hand van het aantal toekomstige initiatieven zullen we beslissen hoeveel bestuursleden
erbij komen.
6. Rondvraag
Vraag
Heeft de Stichting Vrienden meebetaald aan de preadviezen?
Job geeft aan dat dit eenmalig is gebeurd omdat de preadviezen duurder uitvielen. Dit komt o.a. doordat
de editing en de vormgeving niet meer door de auteurs zelf wordt gedaan maar door ESB. Volgend jaar
zullen we dit op een andere manier moeten betalen, bijvoorbeeld door sponsoring.
Vraag
Zijn er al ideeën hoe de € 60.000 besteed gaat worden.
Voor het project om de vereniging te revitaliseren uitbesteden is professionele hulp essentieel. Hiertoe
heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met een consultancy bureau dat werkt met studenten, maar
gebleken is dat deze club onvoldoende aansloot bij de wensen van de KVS. Daarnaast werd tussentijds de
prijs behoorlijk verhoogd.
Vraag
Is het een suggestie om studenten van Rethinking Economics in te schakelen?
Bas geeft aan dat hij binnenkort een interview met Rethinking Economics heeft en dit dan zal aankaarten.
Vraag
Waarom wordt de ALV niet bij De Balie gehouden?
Het bestuur van de KVS zal nadenken of en hoe we een volgende ALV kunnen koppelen aan een
evenement. De KVS-lezing in De Balie van vanavond is op basis van “gesloten beurs’ voor de
vereniging; de zaal verdient aan de entreegelden en een combinatie met de ledenvereniging is voor deze
zaal geen optie.
De voorzitter dankt de aanwezige leden nogmaals voor hun komst en sluit de vergadering.

