Concept Verslag vergadering Kring van Amsterdamse Economen 2016
7 juni 2016 van 19:00 – 19:35
De avond vond plaats op de Herengracht 450 in Amsterdam
Opening
Om precies 19:00 opent de plaatsvervangend voorzitter Annette Dekker de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor Mirjam van Gessel namens de AUV en Suzan
van der Bruggen als alumni-coördinator van de FEB. Daarna geeft de voorzitter onze gastheer de heer
Vincent Wanders het woord om iets te vertellen over het schitterende 18de eeuwse pand waar wij
bijeenkomen. De voorzitter maakt eerst van de gelegenheid gebruik om te bedanken voor de gastvrijheid.
Bij de mededelingen legt de voorzitter uit waarom de heer Erik Dirksen als voorzitter ontbreekt. Als gevolg
van cardiologische problemen en het herstel van het plaatsen van 6 stents moet Erik nog rustig aan doen.
Verwachting is dat hij na de zomer zijn taak als voorzitter weer opneemt.
Ook brengt de voorzitter de bijeenkomst van de Kring samen met SEFA van 13 juni onder de aandacht.
Deze bijeenkomst past prima in de doelstelling om jonge leden aan te trekken.
Verslag vorige vergadering
Het verslag van 23 juni 2015 wordt, onder dankzegging van Ingrid Stol-Gebbink, vastgesteld.
Financieel verslag 2015
De voorzitter licht toe dat het streven om de jaarstukken weer voor de zomer klaar te hebben is gelukt maar
dat het de kascommissie vanwege vakantie niet gelukt is om de stukken goed te beoordelen. Het Bestuur
stelt voor om de stukken, die van hoge kwaliteit zijn, onder voorbehoud van goedkeuring kascommissie,
vast te stellen. De vergadering twijfelt sterk of dit de juiste route is. Hierop stelt de voorzitter voor het stuk te
behandelen en daarna te beoordelen of aanhouden nodig is.
Onze penningmeester Lili Schroot geeft een uitvoerige toelichting op de financiële stukken. In de stukken is
een andere benaming van een post t.o.v. 2014 die onvoldoende beantwoord kan worden. Samen met de
afwezigheid van de kascommissie en het ontbreken van het kascommissieverslag, besluit de
ledenvergadering op een later tijdstip terug te komen op het vastleggen van de financiële stukken over
2015 en de begroting 2016.
Tussendoor ziet de voorzitter ons lid van Verdienste, Marko van leeuwen, en heet zij hem van harte
welkom.
Verslag kascommissie 2015 en vaststellen kascommissie 2016
Zie vorig agendapunt.
Bestuurszaken
Het activiteitenverslag van het bestuur is gelijkgetrokken naar een volledig kalenderjaar waardoor de
vastgestelde periode deze keer is van november 2014 tm december 2015. Dit verslag is een feitelijke
vastlegging van de activiteiten van de Kring. Het activiteitenverslag wordt onder dankzegging van de
secretaris vastgesteld.
Het schema van aftreden van bestuursleden had de Kring nog niet maar is wel gebruikelijk in het
verenigingsleven. De noodzaak voor het werven van nieuwe bestuursleden wordt hier ook zichtbaarder
mee. Zo moet onze voorzitter Erik Dirksen statutair volgend jaar aftreden.
Schema van aftreden van bestuursleden wordt door de vergadering aangenomen waarmee het bestuurslid
Alex Grassi wederom is benoemd voor 4 jaar.
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Verslag project "verjonging ledenbestand KAE"
Alex Grassi geeft nog enige toelichting op het verslag van de werkzaamheden en vorderingen. De
werkgroep zal samen met nog een extra lid aan de slag gaan. Wel doet vergadering de suggestie om meer
met social media te doen.
Rondvraag en afsluiting
De voorzitter roept nogmaals de leden op om zich morgen na de reminder die per mail volgt aan te melden
voor de bijeenkomst op 13 juni in de IGC samen met de SEFA en als gastspreker Jan Pronk over
Sustainable Development. Deze bijeenkomst is de eerste in een te verwachten reeks voor het werven van
nieuwe (jonge) leden.
De heer Marko van Leeuwen wil het voltallige bestuur bedanken en complimenteren voor alle inspanningen
en activiteiten van de laatste maanden. De bestuursleden organiseren momenteel als hardwerkende
vrijwilligers erg veel activiteiten.
De vergadering memoreert nog wel even het 90-jarig bestaan van de kring. De voorzitter geeft aan dat eind
van het jaar er een mailing naar de leden zal worden verzonden om een “feestcommissie” in te stellen die
deze organisatie op zich neemt.
Na de vriendelijke woorden van Marko van Leeuwen sluit de voorzitter het formele deel van de avond om
19:35.
Na een korte koffiepauze kondigt Alex Grassi de heer Drs. Vincent Wanders RA aan met de inleiding over
De toekomst van het Bankwezen.
Vincent nam ons mee in het verleden door een rondleiding in het schitterende pand, maar minstens zo
indrukwekkend was zijn bloemlezing over het heden en vooral de toekomst van het bankwezen. De positie
van onze systeembanken is kwetsbaar mede omdat bijvoorbeeld het balanstotaal van een systeembank
totaal niet meer in verhouding staat met het eigen vermogen.
De toekomst is nu en steeds duidelijker blijkt dat waar de oude bankiers vanaf het balkon van hun
grachtenpanden letterlijk konden zien wat er met bakken binnenkwam, is dat die zilvervloot nu
overgenomen wordt door hightech startups.
De traditionele banken zien de cash Cows , hypotheken en vermogensbeheer, letterlijk het pand uitvliegen.
Daarnaast zijn de ooit zo in het straatbeeld horende kantoren al grotendeel vervangen door pinautomaten
en internet met lage tot geen verdiensten of zelfs verlies op het betalingsverkeer.
Hier schuilt natuurlijk een gevaar of uitdaging zoals u het maar noemen wilt. De Fintechs, maar ook andere
nieuwe spelers nemen in rap tempo hun plaats in, maar doen dat wel met Cherry picking. De handling
kosten van een klein krediet zijn namelijk bijna gelijk aan die van enkele miljoenen euro’s. Deze “nieuwe”
toetreders zullen dan ook geen oog hebben voor de nutsfunctie die de “oude” bank innam.
Om 21:00 wordt de avond afgesloten met een borrel.
De boodschap van Vincent Wanders wordt nog onderstreept door het volgende: Bij vertrek om 22:15
vroegen wij de eigenaar waar we konden pinnen om de rekening te betalen. Hij zei ”Ik mail je wel een efactuur, wij doen alles digitaal”.
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