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Activiteiten KAE van november 2014 t/m december 2015 
Drs. Annette M. Dekker, secretaris KAE, januari 2016. 
 
Het bestuur heeft in de genoemde periode 6 keer formeel vergaderd ( 8 december 
2014, 13 januari 2015, 11 mei 2015, 16 juni 2015, 8 september 2015, en 5 
november 2015 ). Belangrijkste onderwerpen waren de voorbereidingen van de 
diverse activiteiten (lezingen, borrels, studiereis), ledenwerving, en de jaarstukken. 
Daarnaast heeft het bestuur veelvuldig contact met elkaar gehad per mail en 
telefoon. 

In de beschreven periode hebben er drie ledenvergaderingen plaatsgevonden. Een 
op 2 december 2014, 15 januari 2015 en een op 23 juni 2015.  

Tevens heeft het Bestuur deelgenomen aan de op 3 maart 2015  georganiseerde 
Kringbestuurdersavond. Dit is overleg met andere Kringen van de UvA. 

 

Kringbijeenkomsten  

Donderdag 15 januari 2015 : Nieuwjaarsborrel KAE in de Koninklijke Industrieele 
Groote Club,Dam 27, Amsterdam.( 49 deelnemers) Spreker was Prof.Dr. Barbara 
Baarsma, hoogleraar Marktwerking en mededingingseconomie aan de FEB van de 
UvA. Titel was: “Nut en noodzaak van economische groei”. 

Maandag 2 maart 2015: Lezing van Dr. Ruud Knaack , docent HOVO aan de VU, 
ex-hoofddocent aan de FEB van de UvA. (43 deelnemers).Locatie was Amsterdam 
Business School,zaal M1.02 , Plantage Muidergracht 12, Amsterdam. Onderwerp 
van de lezing was :” commentaar op Thomas Piketty:Kapitaal in de 21e eeuw “ . 

Maandag 30 maart 2015:Een tweetal boekpresentaties van resp. Marcel 
Wiedenbrugge en Dr.Walter Kanning .(20 deelnemers) Locatie was Amsterdam 
Business School , zaal M1.02 , Plantage Muidergracht 12 , Amsterdam. 
Wiedenbrugge hield een inleiding over zijn boek “ Meer klantwaarde” , Kanning hield 
een inleiding over zijn boek “De overheid : haar financieen en economisch 
beleid”.Prof. Emeritus Dr. Martin Fase hield een inleiding op het boek van Kanning. 

Dinsdag 23 juni 2015 : Ledenvergadering KAE met aansluitend lezing in de 
Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek , Singel 425 , Amsterdam. (21 
deelnemers). Spreker was Ronald Kleverlaan, oprichter van Kenniscentrum 
CrowdfundingHub, mede-oprichter en bestuurslid van het European Crowdfunding 
Network en adviseur op het gebied van crowdfunding van de Europese Commissie 
met als onderwerp het fenomeen “Crowdfunding”.  

Donderdag 29 oktober 2015:Dies KAE in de Koninklijke Industrieele Groote 
Club,Dam 27, Amsterdam. (24 deelnemers) Spreker was Dr. Marc Pomp , 
zelfstandig adviseur gezondheidseconomie. Titel was : “De economie van dure 
medicijnen”. 
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Vrijdag 27 november 2015. “coffee tasting “ , inclusief een inleiding over ontstaan en 
ontwikkeling van het bedrijf Starbucks in de conceptstore van Starbucks , 
Utrechtsestraat 9, Amsterdam.(14 deelnemers). 
 
Zaterdag 7 november 2015. AUV dag 2015, in samenwerking met de Kring 
Communicatie Wetenschap. Oudemanhuispoort [>100 deelnemers]. Debat: 
“Bankencrisis: opstand? tegen wie? En hoe?”. Daniel Schut gaf leiding aan een 
debat tussen dr. Piet Bakker (Lector Massamedia) en Myriam Van der Stichele (van 
de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen). 
Ook werd in samenwerking met Kring FNWI en enige andere kringen een lezing 
georganiseerd over Big Data in Nederland (>50 deelnemers). Spreker was dr. Marc 
Salomon (decaan van de Amsterdam Business School). 
 
H.K. Nieuwenhuisprijs 2014 

Cara Ebert (MSc Economics) en Joep Lustenhouwer (MSc Econometrics) hebben op 

donderdag 25 juni 2015 de eerste prijs in ontvangst genomen tijdens de ceremonie in het 

Amstel Hotel. Ebert kon niet aanwezig zijn en vernam het goede nieuws via Skype. 

De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter Marc Salomon. 

Cara Ebert won de prijs met haar scriptie Nature or Nurture: evidence from Indonesia. Zij 

werd tijdens het schrijven begeleid door Erik Plug. Joep Lustenhouwer (MSc Econometrics) 

won de prijs met de scriptie Inflation Targeting under Heterogeneous Expectations. Joep’s 

scriptiebegeleider was Cars Hommes. 

De winnende scripties hebben volgens het juryrapport de hoogste scores gekregen voor de 

relevantie van de onderzoeksresultaten en het innovatieve karakter van de 

onderzoeksvraag. 

Drie finalisten kregen een eervolle vermelding: Jordi Borst (MSc Business Administration), 

Samir Bel Mouhand (MSc Business Administration) en Duco van Rossem (MSc 

Econometrics). 

De jury van de H.K. Nieuwenhuisprijs 2014 bestond naast Marc Salomon uit Arnoud 

Boot, Willemijn van Dolen, Cees Diks en Peter Boswijk. 

Over de prijs 

De H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs is vernoemd naar Herman Karel Nieuwenhuis, in 1929 de 

eerste cum laude afgestudeerde student Economie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Deze scriptieprijs is in het leven geroepen om economisch en bedrijfskundig academisch 

onderzoek te stimuleren. Ieder jaar wordt er een prijs van €2.250,- uitgereikt aan de 

winnaar. Als er meerdere winnaars zijn wordt het prijzengeld verdeeld.  

Vastgesteld op 8 februari 2016 door het bestuur en door de ALV op 7 juni 2016. 

 


