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Verslag van de Jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de 

Staathuishoudkunde gehouden op vrijdag 10 december 2010 bij het Ministerie van 

Financiën in Den Haag 

Aanwezig:  

Prof.dr. A.W.A. Boot, voorzitter 

Dr. G.G.A. Biessen 

Mw.drs. L.B.J. van Geest 

Dr. G.M.M. Gelauff 

Dr. J.M. Groeneveld 

Prof.dr. A. Jolink 

Mw.prof.dr. J.E. Ligthart  

Mw. C.W. Beemsterboer (notulen) 

 

+ ca. 40 KVS-leden in de zaal  

 

Afwezig: 

Prof.dr. L.H. Hoogduin, secretaris/penningmeester  

Prof.dr. C.J.M. Kool 

 

1.  Opening door de voorzitter 

 

Voorzitter Arnoud Boot vraagt de leden of zij akkoord gaan met de agenda, met name wat 

betreft de behandeling van de statutenwijziging onder punt 6. Het gaat hier onder andere om 

de verandering van het boekjaar. De leden gaan akkoord met de agenda. 

 

2.  Verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 11 december 2009  

 

Het verslag van de Jaarvergadering gehouden op 11 december 2009 wordt ongewijzigd 

goedgekeurd.  

 

3.  Financiële zaken 

 

Arnoud zegt dank aan secretaris/penningmeester Lex Hoogduin voor het herstellen van het 

financiële evenwicht van de KVS.  
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a)  Jaarverslag en rekening en verantwoording door het bestuur over het boekjaar 2007/2008 

en 2008/2009 

Over het boekjaar 2007/2008 merkt hij op, dat er hogere kosten waren voor de ledenwerving 

en het verzorgen van de nieuwe website.  

In het boekjaar 2008/2009 vielen met name de kosten voor De Economist op. In dit 14-

maands boekjaar verschenen 5 exemplaren van De Economist en in dit jaar zijn de kosten 

voor De Economist niet doorberekend aan de leden.  

De heer Koning vraagt naar de afwikkeling van het contract met De Economist. Arnoud Boot 

antwoordt dat het contract eind december beëindigd wordt. 

 

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

2007/2008 en 2008/2009 

Arnoud vraagt de heer Koning om namens de Kascommissie verslag te doen over de twee 

genoemde boekjaren. De heer Koning meldt dat de Kascommissie zijn ongenoegen heeft 

geuit over het late tijdstip van verschijnen van deze twee jaarrekeningen. De overige 

opmerkingen betroffen datgene, dat de voorzitter zojuist zelf heeft toegelicht. Deze zijn naar 

tevredenheid verklaard, waarna de Kascommissie akkoord kon gaan met deze jaarrekeningen. 

 

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

De leden keuren de Jaarstukken goed, waarna de Kascommissie en het bestuur worden 

gedéchargeerd.  

 

d)  Benoeming van de nieuwe Kascommissie 

Wat betreft de benoeming van de Kascommissieleden meldt Arnoud, dat de heren Koning en 

Van Els hebben aangegeven aan te willen blijven. De heer Boonstra heeft aangegeven het 

stokje te willen overdragen. De heer Henk Don heeft zich bereid verklaard in de 

Kascommissie zitting te nemen. Arnoud vraagt of de leden hiermee akkoord kunnen gaan. 

Dmv. van applaus stemmen de leden in.  

Arnoud zegt dank aan de heer Boonstra voor zijn inzet de afgelopen jaren.  

 

e)  Begroting / Contributie voor 2011  

Arnoud geeft aan dat het bestuur bij de Jaarvergadering in december een update van het 

lopende jaar wil geven en de begroting voor het komende jaar wil blijven presenteren. Er 

ontstaat enige discussie over het houden van de Jaarvergadering, nu het boekjaar van de KVS 

gelijk loopt met het kalenderjaar. De wet schrijft voor dat de jaarrekening binnen een half jaar 

na afloop van het boekjaar aan de leden gepresenteerd dient te worden. Enkele leden stellen 

voor het behandelen van de jaarrekening te koppelen aan het Economendebat of de 

Tinbergenlezing in maart of april. Arnoud zegt het bestuur niet te willen vastleggen aan een 

bepaald evenement, omdat deze de laatste jaren nog al eens verschoven zijn. Er zal een aparte 

vergadering in het voorjaar belegd moeten worden.  
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Ten opzichte van de concept-begroting kan Arnoud een meevaller melden. Laura van Geest 

heeft aangegeven dat het Ministerie van Financiën de kosten voor deze dag zal dragen. Er 

was een bedrag van 5.000 euro voor begroot.  

Dankzij de onderhandelingen die George Gelauff heeft gevoerd met SDU zijn de kosten voor 

het Jaarboek en de Preadviezen-bundel aan banden gelegd. 

 

Arnoud meldt dat ondanks een prijsverhoging voor ESB besloten is, dat de contributie gelijk 

zal blijven. Dmv. applaus geven de leden aan hier geen bezwaar tegen te hebben. 

 

4.  Ledenlijst  

 

In voorgaande jaren werden nieuwe leden aangenomen in de Algemene Ledenvergadering. 

Dit is de laatste jaren niet gebeurd. In de nieuwe statuten is opgenomen dat in de toekomst 

nieuwe leden door het bestuur worden aangenomen. De lijst met leden was vooraf 

opvraagbaar bij het secretariaat en ligt in de zaal ter inzage. Arnoud vraagt de aanwezige 

leden de ledenlijst vast te stellen en voor zover vereist te bekrachtigen en voor zover vereist 

de leden alsnog aan te nemen. Wederom geven de aanwezigen dmv. applaus hun akkoord.  

 

5.  Benoeming en ontslag van bestuursleden  

 

Bestuursleden Laura van Geest en George Gelauff hebben aangegeven aan het eind van dit 

jaar te willen terugtreden uit het bestuur. Als opvolgers worden voorgesteld Ernst van 

Koesveld van het Ministerie van Financiën en Paul de Bijl van het Centraal Planbureau. Ook 

hiervoor geven de leden dmv. applaus hun akkoord. Met het aanbieden van een presentje 

worden Laura en George bedankt voor hun jarenlange inzet.  

 

6.  Statutenwijziging  

  

De statutenwijziging wordt door voorzitter Arnoud Boot uitgebreid toegelicht. De 

wijzigingen betreffen naast aanpassing van het boekjaar naar een kalenderjaar, oa. dat onder 

'schriftelijk' eveneens wordt verstaan 'via ieder ander gangbaar communicatiemiddel', dat het 

bestuur beslist over toelating van nieuwe leden en er is een wijziging in de zittingstermijn van 

de bestuursleden.  

 

Er ontstaat enige discussie over het aannemen van nieuwe leden door het bestuur. Er staan 

geen criteria voor het aannemen van leden in de statuten. Er wordt gesproken over 

gedelegeerd vertrouwen. Het niet aannemen van leden is nog nooit gebeurd. Laura van Geest 

meldt dat de focus juist gericht moet zijn op het werven van leden. Er wordt voorgesteld met 

de agendastukken een lijst met nieuwe leden mee te sturen.  

Eén van de aanwezigen wil graag weten waarom de secretaris/penningmeester een directielid 

van DNB moet zijn. Arnoud geeft aan dat er een traditionele binding bestaat tussen de KVS 

en DNB. DNB draagt in belangrijke mate bij aan de kosten van de KVS. 
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Vervolgens wordt de aanwezige leden gevraagd akkoord te gaan met de statutenwijziging en 

met aanwijzing van een medewerker van NautaDutilh tot het verlijden van de akte van 

statutenwijziging. Dmv. applaus gaan alle leden akkoord.  

 

7.  De Stichting Vrienden van de KVS 

 

Arnoud meldt dat de Stichting Vrienden van de KVS in de afgelopen jaren heeft bijgedragen 

aan de kosten voor de ledenwerving, het Jaarboek en De Economist. Het vermogen van de 

Stichting Vrienden ligt rond de 3 ton. Voor geïnteresseerden liggen de jaarrekeningen van de 

Stichting over de afgelopen twee boekjaren ter inzage in de zaal.  

 

8. Wat verder ter tafel komt 

  

Er worden geen vragen of opmerkingen meer door de aanwezigen gemaakt bij dit punt.  

Arnoud verzoekt de aanwezigen evt. suggesties aan het bestuur te mailen en niet te schromen 

het bestuur aan deze suggesties te herinneren.  

Hij dankt de leden voor hun aanwezigheid en besluit daarmee de vergadering.  

 

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

 

 

 

 


