
 

 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de 

Staathuishoudkunde, gehouden bij De Nederlandsche Bank op woensdag 26 juni 2013 

 

 

Aanwezig waren: 

Paul de Bijl, waarnemend voorzitter 

Job Swank, secretaris/penningmeester 

Harry van Dalen  

Sandra Phlippen  

Hans Stegeman 

Carin Beemsterboer (notulen) 

+ 40 KVS-leden 

 

Verhinderd waren: 

Arnoud Boot, voorzitter  

Chris Driessen  

Albert Jolink 

Ernst van Koesveld 

Erik Stam  

 

 

1.  Opening door de voorzitter 

 

Waarnemend voorzitter Paul de Bijl opent de vergadering en verwelkomt de leden. Bericht van 

verhindering is ontvangen van voorzitter Arnoud Boot en de bestuursleden Chris Driessen, 

Albert Jolink, Ernst van Koesveld en Erik Stam.  

 

Paul deelt mee dat in tegenstelling tot voorgaande jaren, de Jaarvergadering/Behandeling 

Preadviezen zal plaatsvinden bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht op vrijdag 

13 december 2013. 

 

2.  Verslag van de Jaarvergadering gehouden op 14 december 2012 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3.  Financiële zaken  

 

a)  Jaarverslag en rekening en verantwoording door het bestuur over het boekjaar 2012 

 

Secretaris/penningmeester Job Swank licht toe dat er in het jaar 2012 een tekort is ontstaan van 

4.938 euro. De belangrijkste oorzaken zijn toegelicht in het verslag zelf, alsmede in het verslag 

van de Kascommissie. Met behulp van de sponsoring door ING en ABN-AMRO (ieder 3.000 

euro) en door ACCF (2.800 euro) verwacht de KVS over 2013 een overschot te hebben.  

 

Wat betreft het ledenverloop vermeldt Job dat dat in 2012 ca. 7% was (in 2011: 8%). Naast het 

ledenverlies door overlijden, zeggen de leden o.a. op wegens ouderdom, pensionering, verhuizing 

naar het buitenland en verandering van vakgebied.  

 

De BoFEB (Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker van het Ministerie van 

EZ) start twee maal per jaar met een opleiding voor ca. 12 studenten. De KVS heeft de 

toezegging gekregen dat deze studenten door de BoFEB een lidmaatschap van één jaar krijgen 

aangeboden. Daarnaast heeft bestuurslid Ernst van Koesveld vijf medewerkers van het Ministerie 

van Financiën een lidmaatschap van één jaar aangeboden.  
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b)  Verslag van de Kascommissie (de heren Don, Van Els en Koning) over het boekjaar 2012 

 

De Kascommissie heeft enkele opmerkingen van tekstuele aard gemaakt. De Jaarrekening is op 

deze punten aangepast. De toelichting op de inhoudelijke opmerkingen is vervat in het Verslag 

van de Kascommissie.  

 

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

 

De aanwezige leden kunnen instemmen met de Jaarstukken en er wordt décharge verleend aan de 

Kascommissie en aan het bestuur.  

 

d)  Begroting voor 2012 

 

Op de begroting is het bedrag voor de Abonnementen ESB (factuur SDU) neerwaarts bijgesteld.  

Het bedrag voor de Tinbergenlezing is verhoogd. Dit resulteert in een overschot van 8.800 euro 

(tov. 10.100 euro op de vorige versie van de begroting). 

 

4.  Ledenlijst  

 

De aanwezige leden stemmen in met de toetreding van de nieuwe leden (miv. 2013) vermeld op 

de lijst. Er ontstaat enige discussie over het werven van nieuwe leden. Voorgesteld wordt gebruik 

te maken van de moderne media, YouTube, Twitter en een connectie met Me Judice, 

Economie.nl en LinkedIn te bewerkstelligen. Het is fijn dat de BoFEB veel nieuwe leden 

aanlevert, maar de KVS moet zich inspannen om deze leden ook na dat eerste jaar te kunnen 

behouden.  

 

5.  Stichting Vrienden van de KVS 

 

Job deelt mee dat de rentebaten van de Stichting Vrienden  in 2012 lager waren dan de jaarlijkse 

bijdrage van 8.500 euro aan het Jaarboek van de KVS, waardoor er een verlies is van 1.125 euro. 

 

6. Wat verder ter tafel komt 

 

Op 18 oktober as. zal Robert Shiller (Yale University) de Tinbergenlezing verzorgen bij DNB. 

Op deze dag zal tevens voor de tweede maal de NED-dag georganiseerd worden. Een oproep 

voor papers is inmiddels verspreid.  

 

Dit jaar staan de Preadviezen in het teken van Arbeidsverhoudingen en de redactie is in handen 

van Paul de Beer. 

 

De actie, waarbij economie-studenten die afstuderen een half jaar KVS/ESB krijgen aangeboden, 

is van start gegaan. Tegen het einde van deze periode zullen de personen, die zich hiervoor 

aangemeld hebben, benaderd worden voor continuering van het lidmaatschap.  

De BoFEB-studenten zullen door het secretariaat benaderd worden.   
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Tijdens de Jaarvergadering op 14 december vorig jaar is voorgesteld een lezing te laten houden 

door één van de gepensioneerde leden. Het bestuur vraagt vrijwilligers hiervoor zich te melden.  

 

Fieke van der Lecq vraagt op de ledenlijst niet alleen bij de vrouwelijke leden de aanhef 

‘Mevrouw’ toe te voegen, maar bij de mannelijke leden tevens ‘De heer’ te vermelden. Het is bij 

het secretariaat echter niet in alle gevallen bekend of deze leden dames of heren zijn.  

 

Paul dankt de aanwezigen, sluit de vergadering en introduceert Job Swank, die het onderwerp ‘De 

Europese schuldencrisis en de uitdagingen voor Nederland’ zal inleiden. Daarna krijgen de 

aanwezigen de gelegenheid hierover met elkaar van gedachten te wisselen.  

 

 

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

 

 

 

 

 


