
                                                                                

Kring van Amsterdamse Economen 

www.kae.nl 

Verslag vergadering Kring van Amsterdamse Economen 2015 
23 juni 2015, 19.30 – 20.15 

 
De avond vond plaats in de Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal, Singel 425 te 
Amsterdam. 
 

Opening 

Om 19:35 opent voorzitter Erik Dirksen de vergadering. Hij heet lid van verdienste 
Marko van Leeuwen en vertegenwoordiger van de AUV, Mirjam van Gessel, een 
speciaal hartelijk welkom. Tevens zorgt Mirjam voor ondersteuning voor de 
elektronische installaties deze avond. 

Er zijn geen mededelingen. De voorzitter geeft aan dat er 10 exemplaren van de 
stukken van deze vergadering klaarliggen voor de leden. 

Verslag  vergadering 2 december 2014 

Bij agendapunt 3 de aanpassing dat mevrouw Ada Vermeer de boekhouding over 
2013 heeft gedaan en dat Alex Grassi de jaarstukken 2013 heeft opgesteld.  

Naar aanleiding van de notulen vraagt de vergadering zich af hoe het gaat met het 
lustrumfeest. De voorzitter licht toe dat de organisatie door het bestuur vooruit is 
geschoven. Misschien dat een 90-jarig lustrum beter is. 

Met de aanpassing en dank voor Ingrid Stol-Gebbink wordt het verslag aangenomen. 

Verslag vergadering 15 januari 2015 

De vergadering keurt het verslag goed onder dankzegging van de notulist Ingrid Stol-
Gebbink. 

Verslag kascommissie 2014 

De voorzitter van de kascommissie Marieke Frijlink krijgt van de voorzitter het woord. 
Zij vertelt dat zij samen met een nieuwe collega, Lili Schroot,  de kascontrole heeft 
uitgevoerd. Na bestudering van de stukken is een verslag opgesteld waarin wordt 
gesteld dat de jaarrekening 2014 een getrouw beeld geeft van het vermogen en geen 
onregelmatigheden zijn geconstateerd. Dit resulteert in een vrij besteedbaar 
vermogen van € 41.576 en een exploitatieoverschot van € 13.085. 

Tevens heeft de commissie tot haar genoegen geconstateerd dat de adviezen die 
vorig jaar zijn gegeven, door het bestuur zijn opgevolgd. Zij bedankt met name de 
secretaris, Annette Dekker, dat e.e.a. dit jaar zo voortvarend en prettig is verlopen. 

Financieel verslag 2014 

De vergadering heeft nog een paar opmerkingen naar aanleiding van het financieel 
verslag 2014: 

In de titel bij de staat van baten en lasten 2014 staat nog vermeldt de "begroting van 
2016". Dit moet worden verwijderd. 
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In de toelichting wordt verwezen naar een deelreservering voor professionele 
ondersteuning van het bestuur. Deze ondersteuning, zoals verslaglegging, wordt uit 
de exploitatie betaald. De reserve behoort in zijn geheel toe aan de lustrum 
activiteiten en deze tekstuele aanpassing zal in de jaarstukken worden verwerkt. 
Andere slordigheden zal de nieuwe beoogde penningmeester oplossen. 

De voorzitter van de kascommissie wijst op het voorstel van het bestuur inzake het 
vrij besteedbare  bestemmingsreserve. 

Integrale opname van het bestuursvoorstel. 

Reacties van de leden op de oproep van het KAE-bestuur om voorstellen in te dienen tot 

EUR 20.000 van het vrij beschikbare vermogen  -thans EUR 45.000 - te besteden aan 

bijzondere projecten. 
 

Gezien de omvang van het vrij beschikbare vermogen van de KAE, EUR 45.000, en 

het jaarlijkse exploitatiebedrag, achtte het bestuur het verantwoord EUR 20.000 te 

besteden aan bijzondere projecten. In de afgelopen jaren had ook de ALV in die 

richting uitspraken gedaan. 
 

In de ALV van 15 januari 2015 presenteerde het bestuur 2 voorstellen, en was er 1 

tegenvoorstel vanuit de leden. De voorstellen betroffen EUR 10. 000 voor een studiebeurs 

voor een economiestudent van buiten de EU, EUR 10.000 voor verdieping van de 

geschiedschrijving van de KAE en een nog nader in te vullen bedrag voor financiële 

bijstand aan vluchtelingen die econoom waren in hun land van herkomst, maar in 

Nederland nadere scholing behoeven. 

Over het voorstel geschiedschrijving is een meningspeiling gehouden, met als uitkomst 

afwijzing. Van de andere voorstellen is gezegd: Nu niet beoordelen, in afwachting van 

een inventarisatie van eventuele andere projecten. Ook werd door sommige leden 

betwijfeld of thans überhaupt wel een deel van het eigen vermogen aangesproken moet 

worden voor projecten. 
 

Op de oproep van de secretaris zijn 14 reacties binnen gekomen. 3 betroffen een verzoek 

tot nadere informatie over het vermogen en over de in de ALV afgewezen projecten. 

Onderstaande voorstellen werden gedaan: 

1. Bij activiteiten de eigen bijdrage verlagen 

2. Extern bedrijfsbezoek met lunch/diner 

3. Financiële ondersteuning van vluchtelingen die in hun land al econoom waren 

4. Loopbaanadviezen geven aan jonge economen en hen begeleiden 

5. Fonds voor onderzoek naar (bedrijfs)economische praktijksituaties 

6. Fonds op naam bij AUF voor studiereizen 

7. Onderzoek naar en uitwerking van het ”milieuduurzame nationaal inkomen”, mDNI 
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8. Inhoudelijk en kwantitatief versterken van de KAE (a la de Andragologie) 

9. Onderzoek van de geschiedenis van de KAE, te presenteren bij het 100-

jarig bestaan 10.Workshops mindfulness (kennis maken met de “zachtere” 

kant) 

11.Beurzen voor kinderen van ouders met een 

laag inkomen 12.Microkredieten 

13. Lezing door een vooraanstaand econoom 

14. Themabijeenkomst met meerdere 

sprekers 15.Leerstoel instellen 

“Economie en immigratie” 

16.Studiebeurs voor student uit 

oorlogsgebieden. 
 

Deze voorstellen overziende op hun financiële consequenties, hun urgentie en hun relatie 

tot de doelstelling van de KAE -mede in relatie tot de via de reguliere begroting 

georganiseerde activiteiten en de  al dan niet bestaande noodzaak het vrij beschikbare 

vermogen te verlagen- komt het bestuur tot het voorstel een bedrag van EUR 10.000 te 

bestemmen als “bestemmingsreserve aantrekken jonge leden en versterken van de KAE”. 

 

Bert Aukema licht het bestuursvoorstel toe. In de vorige ALV lag een 
bestuursvoorstel voor, en een voorstel van mevrouw Ada Vermeer.  Geen van deze 
voorstellen werd gesteund door de vergadering. Deels omdat de vergadering een 
nadere oproep wilde doen aan alle leden om alternatieve plannen in te dienen, deels 
omdat betwijfeld werd of er wel een substantieel gedeelte van het vrij beschikbare 
vermogen uitgegeven moest worden. Het bestuur heeft de ingediende 16 voorstellen 
beoordeeld mede tegen de achtergrond van het laatst genoemde , en is tot het thans 
voorliggende voorstel gekomen. 

Op ongerustheid van de vergadering dat het bestuur nu mandaat heeft om € 10.000 
uit te geven aan versterking van de vereniging, laat de voorzitter weten dat het 
bestuur niet zomaar € 10.000 zal gaan uitgeven maar dat er eerst een plan moet 
worden opgesteld wat goedgekeurd moet worden door de leden. De heer Dirksen 
laat weten hierbij nadrukkelijk te willen aansluiten bij de alumni functionaris van de 
economische faculteit. 

Er volgt nog enige discussie over het aantal alumni voor de faculteit en de 
toekomstverwachtingen in deze materie. Het aantrekken van jonge leden is een 
belangrijk aandachtspunt. Ook Room for discussion en het succes van de kring 
Andragologie zouden moeten worden meegenomen in een mogelijke oplossing. Ook 
de suggestie om het jaarverslag van DNB weer te gaan bespreken, wordt gedaan. 
De voorzitter wijst erop dat president van DNB, Klaas Knot, nauwelijks te bewegen is 
voor dergelijke lezingen. 
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Intussen komt onze gastspreker binnen en de voorzitter heet de heer Ronald 
Kleverlaan van harte welkom. 

De vergadering dechargeert het bestuur en de vergadering stelt de jaarstukken voor 
2014 vast. 

Vaststellen kascommissie 2015 

Onder grote dankzegging door de voorzitter aan mevrouw Marieke Frijlink is zij als 
voorzitter benoemd voor 2015 van de kascommissie. Als tweede lid van de 
commissie benoemt de vergadering mevrouw Ada Vermeer. 
 

Benoeming nieuwe penningmeester 

Het Bestuur stelt voor mevrouw Lili Schroot-Nedeva RA te benoemen tot 
penningmeester van de KAE. Lili Schroot-Nedeva RA heeft Economie gestudeerd in 
Bulgarije en heeft een Postdoctorale studie Accountancy aan onze FEB gevolgd en 
is daar in 2009 afgestudeerd. Ze heeft een eigen accountantskantoor. Dit kantoor 
heeft twee richtingen. Een gericht op Zaanse ondernemers  en een gespecialiseerd 
in begeleiding  van Bulgaarse ondernemers in Nederland en van Nederlandse 
ondernemers in Bulgarije. 

Mevrouw Lili Schroot-Nedeva licht haar cv, doelen en drijfveren toe voor de 
vergadering. 

De leden hebben geen behoefte aan discussie of stemming en onder luid applaus 
wordt mevrouw Lili Schroot-Nedeva tot nieuwe penningmeester van de KAE 
benoemd. 

Rondvraag en afsluiting 

Mevrouw Ada Vermeer licht toe dat de reis nog niet goed van de grond komt en dat 
zij en Erik Dirksen vlijtig verder gaan om toch dit najaar nog iets te organiseren. 
Grote probleem is om bij bedrijven binnen te komen. 

De voorzitter wijst de leden nog op de uitreiking van de H.K. Nieuwenhuisprijs van 
komende donderdag, 25 juni, tijdens een galabijeenkomst in het Amstelhotel in 
Amsterdam. Alle KAE-leden zijn van harte welkom. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:10. 

Ronald Kleverlaan hield, na een koffieonderbreking om 20:20, een boeiende lezing 
over het fenomeen ''crowdfunding".Aan de hand van praktijkvoorbeelden legde hij uit 
wat crowdfunding wel en niet is. Bij diegenen,die in een bepaald project geld 
inleggen,speelt betrokkenheid bij dat project een grote rol. Zo introduceert hij een 
nieuwe invulling van het begrip  ROI :Return on Involvement! Crowdfunding zou 
volgens Kleverlaan eigenlijk Community funding moeten heten.Er is geen sprake van 
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funding door een anonieme "crowd'', maar veeleer van funding vanuit een betrokken 
gemeenschap. 
Crowdfunding is ook veel meer dan alleen het beschikbaar stellen van geld. Het is 
ook een vorm van marketing en  
marktonderzoek. Het levert klantenbinding, creëert draagvlak en fungeert vaak als 
additionele financiering. 
Ronald Kleverlaan benadrukte ook dat crowdfunding goed geschikt is voor 
financiering van projecten, maar niet geschikt om charitatieve organisaties en 
bedrijven te financieren. Crowdfunding verandert business modellen, er 
ontstaan teams van ''fans'',die ook investeerder zijn. Het leidt tot nieuwe vormen van 
eigenaarschap en tot co-creatie en cofinanciering door de ''community''. 
Ronald Kleverlaan is adviseur op het gebied van crowdfunding van de Europese 
Commissie, mede oprichter en bestuurslid van het European Crowdfunding Network 
en oprichter van kenniscentrum CrowdfundingHub. 
 
 
Vastgesteld door het bestuur op 1 juli 2015 en de ALV op 7 juni 2016. 


