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Concept Verslag Ledenvergadering Kring van Amsterdamse Economen 2016 
8 december 2016 van 18:30 – 19:05 
De avond vond plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van de UvA aan de Singel 425 te 
Amsterdam. 
 
Opening en mededelingen  

Even na 18:30 opent de voorzitter Erik Dirksen de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom 
op de ledenvergadering en Dies 2016 van de KAE. Een speciaal welkom voor ons Lid van Verdienste 
Marko van Leeuwen die ook de foto’s zal verzorgen tijdens de vergadering en lezing. Het is een officiële 
ledenvergadering omdat tijdens de vorige ledenvergadering op 7 juni 2016 inzake de jaarstukken 2015 en 
de begrotingen 2016 bleek dat de kascommissie nog niet klaar was met haar werkzaamheden. 

De voorzitter verzoekt de leden woensdag 18 januari 2016 te reserveren voor de Nieuwjaarsreceptie van 
de kring. Alex Grassi licht toe dat deze zal plaatsvinden in het Corendon Hotel in Nieuw West en de 
spreker zal zijn Atilay Uslu, de directeur van Corendon. Binnenkort volgt een mail met nadere gegevens. 

Financieel verslag 2015 en begroting 2016 en 2017 

Ondanks dat de penningmeester Lili Schroot heeft laten weten dat zij onderweg is, wil de voorzitter 
beginnen met dit agendapunt. Annette Dekker vertelt dat de kascommissie, bestaande uit Ada Vermeer en 
Marieke Frijlink, beide verhinderd zijn voor vanavond en dat zij wel een getekende goedkeurende 
verklaring hebben afgegeven over de jaarstukken 2015. De voorzitter dankt de leden van de 
kascommissie, Ada en Marieke, hartelijk voor het geleverde werk.  

Naar aanleiding van het gereserveerde bedrag voor het aantrekken van nieuwe jonge leden maken de 
leden zich zorgen dat er onvoldoende activiteiten worden ontplooid op dit gebied. De secretaris licht toe dat 
juist daarom een oproep is gedaan op 9 maart 2016 om een werkgroep op te zetten om met ideeën en 
plannen te komen. Alex Grassi, die de trekker is van de werkgroep, licht toe dat aanstaande maandag (12 
december 2016) weer een bijeenkomst met een aantal mensen is gepland om het idee om met de 
verkiezingen van 2017 een interessante bijeenkomst te beleggen in samenwerking met een aantal andere 
studentenverenigingen zoals de SEFA, uit te werken. 

Er is al een andere bijeenkomst georganiseerd op 13 juni 2017 met Jan Pronk met SEFA studenten en 
daarvan was de opkomst niet hoog en waren de kring leden enthousiaster dan de jonge SEFA leden. Alex 
vult aan dat de SEFA vindt dat zij het “al druk genoeg hebben”. Daarnaast legt Alex uit dat “the reason to 
visit” groot moet zijn willen mensen komen. 

Vanuit de leden komt de vraag waarom er in de begroting geen bedrag voor activiteiten is opgenomen voor 
de “versterking vereniging”. Het Bestuur ligt toe dat er nu geen concrete plannen liggen en dat de 
bestemmingsreserve die voor dit doel is bestemd zal worden aangesproken indien nodig.  

Tevens licht de secretaris, Annette Dekker, toe dat dezelfde systematiek zal worden gehanteerd voor de 
lustrumviering. Begin 2017 zal een oproep aan de leden worden verzonden om plaats te nemen in de 
“feestcommissie” om te komen tot een voorstel voor een lustrumfeest.  

Er volgt nog discussie over de afwegingen die mensen in het spitsuur van het leven met kinderen en 
carrière moeten maken om bijeenkomsten te bezoeken. Sommige bijeenkomsten en ook kringreizen 
passen pas in de agenda in een latere levensfase. De voorzitter, Erik Dirksen, licht toe dat ook de AUV zich 
bewust is van veranderende tijden en dat de worsteling ieders aandacht heeft. Het is de 
verantwoordelijkheid van de AUV en de kring om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Bert 
Aukema licht vanuit de AUV toe dat opties van een gratis lidmaatschap ook tot de mogelijkheden kunnen 
behoren, evenals sollicitatietrainingen etc.. 
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Intussen komt de penningmeester, Lili Schroot, binnen. Andere leden geven aan dat jong afgestudeerden 
ook op sleeptouw moeten worden genomen bij kring bijeenkomsten. De secretaris benadrukt nogmaals dat 
alle ideeën bij de werkgroep van Alex Grassi welkom zijn. Ook wordt op de valreep van de discussie het 
plaatsen van advertenties genoemd.  

De penningmeester, Lili Schroot, legt uit dat de vertraging van de goedkeuring van de stukken 
hoofdzakelijk werden veroorzaakt door een discussie over de presentatie. De voorzitter Erik Dirksen geeft 
aan dat het Bestuur uitermate tevreden is over de inhoud en de presentatie van de jaarstukken. Bij 
acclamatie wordt het bestuur en de penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. 

De kascommissie bestaande uit Ada Vermeer en Marieke Frijlink heeft aangegeven haar werk als 
kascommissielid te willen neerleggen. De voorzitter heeft de heren Frank Koster en Frank van den Tempel 
bereid gevonden om de beide vacatures op te vullen. Bij acclamatie gaat de vergadering akkoord met de 
nieuwe kascommissie. 

Rondvraag en afsluiting 

De voorzitter blikt nog even vooruit dat er voor 2017 weer nieuwe, al dan niet gezamenlijk, bijeenkomsten 
zijn gepland en hij hoopt natuurlijk eenieder weer te treffen bij de nieuwjaarsreceptie op 18 januari 2017. 

De heer Weijerman bedankt het Bestuur en Ada Vermeer voor de geweldige kringreis naar Turijn. Annette 
Dekker geeft aan dat het verslag van Walter Kanning een dezer dagen op de website verschijnt. 

De voorzitter sluit het formele deel van de avond om 19:05. 

Na een broodje en koffiepauze om 19:30 kondigt Erik Dirksen de heer Ton de Bruin, innovatiemanager bij 
het Verbond van Verzekeraars aan met de voordracht; Verzekeren in een nieuwe wereld, “it’s the 
technology, stupid”. 
Een verslag van deze inleiding is bijgesloten als aparte bijlage. 
 
Om 20:55 wordt de avond afgesloten met een borrel. 
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