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Aanwezig waren: 

Arnoud Boot (voorzitter) 

Michiel Bijlsma 

Sandra Phlippen  

Hans Stegeman 

Carin Beemsterboer (notulen) 

+ ca. 17 KVS-leden 

 

Verhinderd waren: 

Harry van Dalen  

Chris Driessen 

Ernst van Koesveld 

Erik Stam 

Job Swank (secretaris/penningmeester) 

 

 

1.  Opening door de voorzitter 

 

Arnoud opent de vergadering en doet enkele mededelingen: 

De NED-dag/Tinbergenlezing zal gehouden worden op vrijdag 31 oktober as. Spreker is 

Larry Summers (Harvard University). De voorbereidingen zijn in volle gang, de oproep 

voor presentaties op deze dag is inmiddels verspreid. 

De redactie van de Preadviezen is dit jaar in handen van de heren Bovenberg, Van Ewijk 

en Nijman, het onderwerp is Pensioenen. De Preadviezen zullen worden behandeld bij de 

Jaarvergadering op vrijdag 12 december as. Tevens zal op die middag de KVS-penning 

worden uitgereikt.  

Het bestuur beraadt zich over alternatieve vormen voor het Jaarboek. Het plan is het 

Jaarboek vanaf 2015 digitaal uit te geven om nu en in de toekomst kosten te kunnen 

besparen.  

 

2.   Verslag van de Jaarvergadering gehouden op 13 december 2013 

 

Het verslag wordt vastgesteld.  

  

3.   Financiële zaken  

 

a.   Jaarrekening 2013 

De KVS heeft in het afgelopen jaar ca. 12.500 winst gemaakt. Daarmee zijn de verliezen 

uit de twee voorgaande jaren gecompenseerd.  

 

b.   Verslag van de Kascommissie  

De Kascommissie heeft enkele vragen gesteld bij de Jaarrekening. Met name de hoge 

schuldenpost vroeg om een verklaring. Dit betrof voornamelijk laat ontvangen facturen, 

die begin 2014 voldaan zijn.  

 

c.   Goedkeuring van de Jaarrekening 

Na deze toelichtingen gaven de leden goedkeuring aan de Jaarrekening en werd décharge 

verleend aan het bestuur en de Kascommissie. 

 



 

                                                                                                                                -2- 

 

 

d.   Begroting 2014 

Voor 2014 wordt een overschot van 2.500 euro voorzien. De KVS-penning is een extra 

kostenpost dit jaar, maar de kosten voor het Jaarboek en de Preadviezen zullen 

waarschijnlijk lager uitvallen, waardoor het overschot hoger zou kunnen zijn.  

Er ligt echter een marketingplan tbv. het aantrekken van nieuwe leden. Het bestuur 

overweegt een student marketing in de arm te nemen, die dit plan zou moeten uitvoeren. 

Dit zou een extra kostenpost voor 2014 betekenen.  

 

4.   Stichting Vrienden van de KVS 

 

De Stichting Vrienden heeft in 2013 een verlies van 3.900 euro geleden. Het rendement 

op de beleggingen is lager dan het bedrag dat de Stichting jaarlijks bijdraagt in de kosten 

van het Jaarboek (8.500 euro). 

 

5.   Wat verder ter tafel komt 

 

Jacqueline van Kalsbeek heeft eerder aangegeven een verbinding te willen leggen tussen 

Kwaliteitskunde/Kwaliteitsmanagement en de Algemene Economie. Hiertoe wil zij graag 

ook proberen Kwaliteits(management)elementen in te brengen in de KVS als organisatie. 

Een voorbeeld: Wat is de Missie en Visie van de KVS? Het bestuur staat hier in principe 

voor open. 

 

Arnoud bedankt de leden voor hun aanwezigheid en geeft het woord aan Eric van 

Damme. Eric zal het onderwerp ‘Gedragscode voor Economen’ inleiden, waarna Sandra 

zal optreden als moderator bij de discussie.  
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