
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging  

voor de Staathuishoudkunde gehouden op dinsdag 21 juni 2016 bij  

De Nederlandsche Bank  

 

 

Aanwezig: 

Bas Jacobs (voorzitter) 

Job Swank (secretaris/penningmeester) 

Chris Driessen 

Jasper Lukkezen 

Sandra Phlippen  

Erik Stam 

Anita Schaake (directiesecretariaat DNB) 

Jacqueline Verdonkschot (directiesecretariaat DNB) 

Carin Beemsterboer (verslag) 

 

en 11 KVS-leden in de zaal 

 

Verhinderd: 

Michiel Bijlsma 

Harry van Dalen 

Ernst van Koesveld 

Hans Stegeman 

 

 

1.  Opening door de voorzitter 

 

Bas Jacobs opent de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst naar DNB. 

 

2.  Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 5 november 2015 en 

     nadere toelichting op de samenwerking met Financieele Dagblad Mediagroep 

     (FDMG) 

 

De leden stellen het verslag vast. 

 

Op 1 juli as. is de samenwerking met FDMG een feit en de leden zijn per brief hierover 

geïnformeerd. Tegelijkertijd ontvingen zij de factuur voor de contributie van de KVS over het 

eerste halfjaar. FDMG neemt het innen van de contributie over en zal factureren over de periode 

1 juli 2016 t/m 30 juni 2017. 

Door FDMG is aan de leden gevraagd hun abonnementskeuze kenbaar te maken via de site. De 

heer Weijerman geeft vanuit de zaal aan dat hij dit al meerdere malen geprobeerd heeft, maar dat 

er steeds een melding verschijnt waardoor hij zijn keuze niet kan bevestigen. Jasper Lukkezen 

noteert zijn naam en zal ervoor zorgen dat er z.s.m. contact met hem wordt opgenomen.  



Het abonnement voor gepensioneerden blijft bestaan voor degenen die hier sinds 2008 nog 

gebruik van maakten, maar wordt al vanaf die periode en ook momenteel niet meer aangeboden. 

 

De website van de KVS wordt momenteel vernieuwd en valt (eveneens vanaf 1 juli as.) onder de 

website www.economie.nl, waarmee de zichtbaarheid aanzienlijk verbeterd zal worden.  

 

Jasper Lukkezen licht de vernieuwingen binnen ESB toe. Deze week verschijnt de laatste editie 

van ESB in oude vorm. Hierna zal ESB maandelijks verschijnen, zal deze omvangrijker zijn en 

meer themagericht. Om de overgang naar de nieuwe setting te veraangenamen wordt momenteel 

gewerkt aan een zeer aantrekkelijk zomernummer. 

 

De website van ESB wordt eveneens vernieuwd en zeer gebruiksvriendelijk gemaakt.  

 

3.  Financiële zaken  

 

a) Jaarverslag en rekening en verantwoording door het bestuur over het boekjaar 2015; 

b) Verslag van de Kascommissie (de heren Don, Van Els en Koning) over het boekjaar 2015; 

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

d) Begroting voor 2016. 

 
Job Swank licht de jaarrekening over 2015 toe. Hoewel de kosten voor de Tinbergenlezing hoger bleken 

dan verwacht, heeft de KVS in het afgelopen jaar wat winst gemaakt. Enerzijds was dit te danken aan de 

verkoop van de beleggingen, waarvan de opbrengst op een spaarrekening is gestort. Anderzijds was er 

voor 2015 een bedrag gereserveerd voor ledenwerving en voor de website, maar dit is niet besteed 

vanwege de op handen zijnde samenwerking met FDMG. Deze bedragen zullen in 2016 besteed worden. 

Het ledenbestand kende een opleving in 2015, vanwege het aanhoudende succes van de NED 

(Nederlandse Economen Dag). Veel deelnemers zijn bij registratie hiervoor lid geworden. 

 

De Kascommissie heeft de jaarrekening gezien en goedgekeurd. het bestuur vraagt de Kascommissie of 

zij eveneens kunnen instemmen met de voorgelegde cijfers. De commissie antwoordt  bevestigend en 

daarmee wordt het bestuur gedéchargeerd.  

 

De begroting voor 2016 wordt tevens vastgesteld, hoewel deze zal moeten worden bijgesteld onder 

invloed van de samenwerking met FDMG. Veel zaken zullen wijzigen in de nieuwe setting. 

 

4.  Stichting Vrienden van de KVS 

 

De Stichting Vrienden heeft eveneens winst gemaakt in 2015 vanwege verkoop van beleggingen. 2015 

was het laatste jaar waarin de Stichting de kosten voor het Jaarboek heeft vergoed. Het Jaarboek zal niet 

meer in gedrukte vorm verschijnen. De Stichting beraadt zich nog over een nieuwe bestemming voor deze 

jaarlijkse sponsoring van de KVS. 

 

  



5.  Samenstelling van het bestuur 
 

Ernst van Koesveld en Harry van Dalen nemen afscheid van het bestuur. In hun plaats wordt Yvonne 

Adema van het Centraal Planbureau voorgesteld toe te treden; zij zal namens de commissie voor de NED 

een belangrijk steentje kunnen bijdragen aan het bestuur. De aanwezige leden stemmen hiermee in.  

Daarnaast heeft Sandra Phlippen aangegeven dat zij zich beschikbaar stelt voor een tweede termijn van 4 

jaar. Niet meer namens de ESB, maar vanwege haar nieuwe functie bij het Algemeen Dagblad. De leden 

stemmen hier eveneens mee in.  

 

6.  Wat verder ter tafel komt 
 

De heer Koks vraagt het woord. Hij houdt een pleidooi voor wijziging van het bankenstelsel in 

Nederland. In 2013 heeft hij toenmalig voorzitter Arnoud Boot gevraagd hierover met de politiek in 

discussie te treden. Hieraan is indertijd geen gehoor gegeven en hij verzoekt het de nieuwe voorzitter 

opnieuw. Bas Jacobs reageert dat hij als voorzitter van de KVS niet in de positie is om hier uitspraken 

over te doen en Job Swank is dat evenmin, mede gezien zijn functie als directeur van DNB. De voorzitter 

zegt toe na afloop van de vergadering hierover op persoonlijke titel met de heer Koks van gedachten te 

wisselen.  

 

Job Swank meldt dat Carin Beemsterboer haar werkzaamheden op 1 juli as. zal overdragen aan zijn eigen 

assistentes Anita Schaake en Jacqueline Verdonkschot (inmiddels vervangen door Ria Aydin), ook in de 

zaal aanwezig.  

Hij bedankt Carin voor haar verdienste voor de KVS.  

 

Hierna sluit Bas Jacobs de vergadering. 


