EINDDOCUMENT VIERING 90-JARIG BESTAAN KAE OP 12 JULI 2019
KAE opgericht op 13 juli 1929, dus viering 90 jaar in 2019. Hoe?
De KAE is opgericht op 13 juli 1929.
In de eerste helft van 2018 sprak het bestuur daarom enkele malen over hoe de viering van het 90jarig bestaan in 2019 vorm gegeven zou moeten worden.
De beraadslagingen mondden uit in een conclusie, die als save de date op 12 juli 2018 aan de leden
werd gestuurd: “Houd in uw agenda vrijdag 12 juli 2019 vrij voor de viering van het 90-jarig bestaan,
met als formule: ‘s Middags symposium+borrel en aansluitend diner, op een centraal in Amsterdam
gelegen locatie”.
Organisatie
Besloten werd de organisatie in handen van het bestuur te houden, dus geen derden in te schakelen.
Daarbij speelde enerzijds het kostenaspect een rol, anderzijds de beschikbare tijd en affiniteit tot het
onderwerp bij de voorzitter. Subcommissies werden niet ingesteld, de voorzitter onderhield de
contacten, en koppelde via email en telefoon tussentijds terug, evenals tijdens de
bestuursvergaderingen. Het AUV-bureau zegde ondersteuning toe, met name bij het gehele
aanmeldingsproces en bij de registratie op de dag zelve, waarvoor onze grote dank.
De gekozen werkwijze is uiterst efficiënt gebleken.
Aard van het symposium
In de periode tot november werd gesproken over de aard van het symposium. Moest het
economisch georiënteerd zijn, met deelname van hoogleraren van onze faculteit, en aandacht voor
de historie en de economische theorieën van de Amsterdamse School? Of moest het gericht zijn op
(de toekomst van) Amsterdam, de stad waar onze faculteit gevestigd was en onze leden een
belangrijke fase in hun leven hadden doorgebracht? En zou de keuze voor de ene of de andere opzet
invloed kunnen hebben op de belangstelling van onze jongere/toekomstige leden?
Na rijp beraad besloot het bestuur voor de tweede optie. Mede door een ontmoeting met Prof. Dr.
Zef Hemel, hoogleraar Urban and Regional Planning aan de UvA, werd in november het thema
definitief vastgesteld: “De toekomst van Global City Amsterdam”. Onder deze vlag zagen wij
voldoende ruimte om met aandacht voor economie, samenleving en toekomst een interessant
programma te gaan bieden aan onze leden en gasten.
Opzet symposium en uitnodigen sprekers
Sprekers werden benaderd tussen december 2018 en maart 2019. De bereidheid tot deelname was
groot, alleen vanwege verhindering kwam een enkele afwijzing binnen, ook dan nog met positieve
waardering voor de opzet en het thema. Begin april was het programma met sprekers rond.
Geschiedenis en toekomst, de rol van de UvA, de betekenis van startups en de kracht van de mens
vormden een mooi spectrum van invalshoeken bij het onderwerp Global City Amsterdam.
Voor de invulling van “de kracht van de mens” deden wij een beroep op onze collega-Kring
Andragologie, met wie vaker positief wordt samengewerkt.
Gezien de betrokkenheid van de voorzitter bij de voorbereiding werd afgezien van het aantrekken
van een externe moderator.
Het symposium zou geopend worden met een flitsende trailer die ons in 1.30 minuut van de
oprichting in 1929 (Brand Paleis voor Volksvlijt en krach op Wall Street) naar het nu en de toekomst

zou brengen. (Zie de link op de KAE site van de AUV)
Aansluitend sprak de voorzitter de openingstoespraak uit (Zie bijlagen 1 en 2)
Fact sheet februari 2019
Het fact sheet februari 2019 geeft een goede indruk van de opzet van de viering (Zie bijlage 3)
Communicatie
Na de save de date in 2018 werd de datum van de viering, 12 juli 2019, in alle communicatie met de
leden genoemd. Ook vroegtijdige vermelding in de agenda van de AUV vond plaats.
Op 1 maart werd de leden een voor-uitnodiging gestuurd, met als doel de belangstelling te peilen
voor symposium en diner (Zie bijlage 4). Dit gegeven was van belang voor de keuze van de
accommodatie. De gasten werd in april gevraagd de datum te reserveren.
De definitieve uitnodigingen werden medio mei gestuurd, met een herinnering eind juni.
Begin juli werd een persbericht verstuurd (Zie bijlage 5)
Accommodatie
Pakhuis De Zwijger is vanaf het begin een goede mogelijkheid geweest, met symposium en diner op 1
locatie. Goede bereikbaarheid per fiets, auto en OV was een pre. Een viertal alternatieven is
onderzocht, maar alle vielen af vanwege te hoge kosten of ontoereikende faciliteiten.
Na een eerste offerte d.d. 28 januari volgden diverse gesprekken en aanpassingen. De flexibiliteit van
Pakhuis De Zwijger was zeer positief, hetgeen heeft bijgedragen aan de uiteindelijke vormgeving van
het symposium en het diner. In mei kon het bestuur definitief akkoord gaan met de offerte.
Financiën
De voorlopige begroting van de viering bedroeg Eu 12.500, later aangepast naar Eu 15.000.
De kosten van het symposium vielen lager uit, die van diner en audio-visuele verslaggeving hoger.
Per saldo werd op de begroting gewerkt.
Ons verzoek aan ABNAMRO om de viering geheel te sponsoren, werd gehonoreerd, waarvoor onze
grote waardering en dank! De viering van het 90-jarig bestaan heeft daarom geen kosten met zich
mee gebracht voor de vereniging.
Een gedetailleerd overzicht staat in bijlage 6.
Evaluatie
In september heeft het bestuur de viering geëvalueerd naar een aantal gezichtspunten. Op een 10puntsschaal werd een overall waardering van ruim een 8 gegeven (Zie bijlage 7)
Van de ALV vernemen wij gaarne of op onderdelen een andere waardering op zijn plaats zou zijn.
Wellicht kan de video “Terugblik viering 90 jaar KAE” (Link op KAE site AUV) daar behulpzaam bij zijn.
Tot slot
Met dit einddocument beoogt het bestuur verantwoording af te leggen aan de ALV voor de wijze
waarop het 90-jarig bestaan van de KAE is gevierd, alsmede een handreiking te doen aan
toekomstige besturen bij de voorbereiding van volgende vieringen.
Hopende dat nieuw Corona en ander onheil ons bespaard mogen blijven: Op naar 100 jaar KAE in
2029!
Namens het bestuur van de Kring van Amsterdamse Economen,
Bert Aukema, voorzitter

Bijlage 1 bij Einddocument
Symposium De toekomst van Global City Amsterdam op 12 juli 2019 in Pakhuis De Zwijger
t.g.v. het 90-jarig bestaan van de Kring van Amsterdamse Economen
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Opening met trailer 90 jaar KAE en toespraak door Drs. Bert Aukema,
voorzitter Kring van Amsterdamse Economen
15.40 uur De toekomst van Global City Amsterdam door Prof. Dr. Zef Hemel,
hoogleraar Urban and Regional Planning UvA
16.10 uur De rol van de UvA in Global City Amsterdam door Prof. Dr. Geert ten Dam,
voorzitter College van Bestuur UvA
16.25 uur Start ups, de motor van Global City Amsterdam door Drs. Erik Boer,
directeur van Amsterdam Centre of Entrepreneurs
16.40 uur We make the City door Dr. Steven de Waal,
oprichter en voorzitter van Public Space Foundation
17.10 uur Discussie
17.30 uur Slotwoord door Prof. Dr. Han van Dissel,
decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Aansluitend borrel
18.30 uur Diner in IJzaal
21.15 uur Einde.

Dames en Heren, beste aanwezigen, hartelijk welkom!

Bijlage 2 bij Eindd.

Morgen, 13 juli 2019, is het exact 90 jaar geleden dat de Kring van
Amsterdamse Economen werd opgericht.
Bij de oprichting in 1929 bestond de homo economicus nog in volle omvang,
zoals deze ten grondslag lag aan de klassieke economische theorieën.
De Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke
behoeftebevrediging. De daar opgevoerde homo economicus was een heel
bijzonder type mens: een die rationeel, efficiënt en logisch dacht. Je zou hem
bijna “het mens” noemen, als dat tenminste wel past bij onze genderdiscussie.
Wel dient gezegd te worden dat Amsterdams, en misschien wel Nederlands
grootste econoom ooit, prof. Pieter Hennipman, al afrekende met, wat hij
noemde “deze monsterlijk karikaturale figuur”.
Alom binnen de economische wetenschap is inmiddels de overtuiging gegroeid
dat het gedrag van de mens van invloed is op de economische beslissingen die
hij neemt. Dan is hij vaak niet meer de klassieke homo economicus, en
daardoor zijn sommige economische theorieën ook niet meer houdbaar.
Gedragseconomie is sterk in opkomst, en in de zojuist getoonde video doelde
ook onze decaan Prof. Van Dissel op de positieve interactie met
Gedragswetenschappen en andere wetenschappen op het Roeterseiland.
Toen wij als bestuur vorig jaar spraken over de viering van ons 90-jarig bestaan,
was de discussie: organiseren wij een klassiek programma, met feestredes door
bekende hoogleraren van onze faculteit en een specifiek economisch thema, of
doen we het anders? Het werd anders: zojuist hebt u gezien dat ook de KAE zijn
eigen tijdmachine heeft. U bent in 1 ½ minuut van de brand van het Paleis voor
Volksvlijt en de krach op Wallstreet naar het nu in Pakhuis De Zwijger
geschoten.
Hier krijgt u een programma aangeboden dat zeker economische aspecten
heeft, maar dat zich vooral richt op de stad waar zo velen van u in het mooiste
deel van uw leven mee verbonden waren, en zo velen nu ook nog zijn.
Bovendien richt het zich op de toekomst. Ook dat was een belangrijke uitkomst
van onze discussie. Wij verwachten daarmee ook jongeren, huidige studenten,
te kunnen bereiken. Uiteindelijk zijn zij onze toekomstige leden.

Waarom werd de KAE opgericht? De statuten van 1929 spreken o.a. over het
- bevorderen van sociaal contact tussen de leden
- bevorderen van verdere wetenschappelijk vorming
- vertegenwoordigen van de leden bij de overheid, universiteit en faculteit.
In de huidige tijd richten wij ons vooral op het houden van bijeenkomsten en
geven van lezingen met een economisch of aanverwant thema: vele bekende
Nederlandse economen en anderen waren bij de KAE te gast als spreker.
Ook leggen we bedrijfsbezoeken af, en werden er buitenlandse studiereizen
georganiseerd.
Het opleiden en nascholen laten wij graag over aan anderen, zoals onze eigen
FEB: die zijn daar beter in. En ook de nieuwe communicatiemiddelen bieden
daartoe alle kansen.
Wij participeren actief in de AUV, de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, en
onderhouden een goede relatie met de faculteit. Dat zullen wij blijven doen.
De studiereizen brachten ons in vele Europese steden, zoals onder andere het
bezoek aan Londense city, de ECB in Frankfurt en de maak- industrie in Turijn.
Ada Vermeer en Erik Dirksen werden mede vanwege het organiseren van deze
reizen benoemd tot lid van verdienste. En wanneer ik dan toch namen noem,
dan hoort daar zeker ook ons lid van verdienste wijlen Joop Odink bij, die
talloze lezingavonden organiseerde. En ik noem lid van verdienste Marko van
Leeuwen, die zo veel energie heeft gestoken in het zichtbaar maken van de
geschiedenis van de KAE, zoals in de powerpoint die hier vandaag draait.
Nog een laatste woord over de maatschappelijke betrokkenheid van de KAE.
Vorig jaar en dit jaar waren wij mede-organisator van een 3-tal alumni talks in
AUV-verband. Met onderwerpen als de nieuwe privacywetgeving, de Joodse
diaspora, en ook verandergoeroe Jan Rotmans kwam aan het woord.
Daarnaast stonden onderwerpen als Fair trade in Midden Amerika, een schoon
waterproject in India, en Governance in de boardroom ( door Marry de Gaay
Fortman) op onze agenda.
Dames en Heren, Genoeg gezegd over de 90-jarige KAE. De toekomst van onze
KAE ligt in Global City Amsterdam. Dat onderwerp komt nu aan de orde, daar
bent u voor gekomen. Ik dank u wel.

Februari 2019

Bijlage 3 bij Einddocument

Kring van Amsterdamse Economen 90 jaar.
KAE opgericht op 13 juli 1929, daarom viering lustrum op vrijdag 12 juli 2019.
Doel: onderhouden van contacten tussen UvA economen en met de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde, onder andere door het organiseren van lezingen en bedrijfsbezoeken.
Symposium “De toekomst van Global City Amsterdam”. Toegang gratis.
Locatie in Amsterdam, 15.00 – 17.30 uur, borrel tot 18.30 uur.
Sprekers - Prof. Zef Hemel, Hoogl. Urban and Regional Planning,“Historische schets GCA”
- Prof. Geert ten Dam, voorzitter CvB UvA, “De rol van de UvA in GCA”
- Spreker Andragologie, “(Samen)leven in GCA”
- Spreker “Ondernemen/Marketing/Economie van GCA”
Doelgroep – leden (450) KAE+introducés
- studenten Faculteit Economie en Bedrijfskunde
- leden Kring Andragologie
Gasten

- CvB UvA
- Decaan FEB
- UvA Connect
- Bestuur AUV
- BAU
- Besturen overige AUV Kringen
- Bestuur SEFA
- Hoogleraren UvA
- College B en W Amsterdam

Begrote kosten Symposium - accommodatie EUR. 3.000
- horeca
4.200
- trailer KAE
3.500
- sprekers
500
---------11.200
Diner 50 personen ad 75
Af eigen bijdrage ad 25

Onvoorzien
TOTAAL

3.750
-/- 1.250
--------2.500
1.300
EUR 15.000

PERSBERICHT

Bijlage 5 bij Einddocument

Symposium: De toekomst van Global City Amsterdam.
Organisatie: Kring van Amsterdamse Economen.
Plaats:
Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade Amsterdam
Tijd:
Vrijdag 12 juli 2019, 15.30 tot 17.30 uur
Aanleiding: 90-jarig bestaan
De Kring van Amsterdamse Economen, KAE, is de vereniging van de alumni (afgestudeerden)
van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA.
De KAE werd op 13 juli 1929 opgericht, en bestaat dus juist nu 90 jaar.
De vereniging beoogt het onderhouden van contacten tussen UvA-economen onderling en
met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, o.a. door het organiseren van lezingen en
bedrijfsbezoeken.
Er zijn 450 leden.
Vele bekende Nederlanders hebben lezingen gegeven, zoals Alexander Rinnooy Kan, Onno
Ruding, Maurice de Hond, Jan Pen, Rick van der Ploeg, Barbara Baarsma, Frank Kalshoven,
Willem Vermeend, Jan Aalberts, Ewout Boot, Jaap van Duijn,Victor Muller, Mirjam van Praag,
Jan Rotmans, Marry de Gaay Fortman.
Voor het onderwerp De toekomst van Global City Amsterdam is gekozen vanuit de
verbondenheid die de KAE ervaart met de UvA en de stad Amsterdam.
De doelgroep van het symposium zijn:
- de leden van de KAE
- besturen van de overige alumniverenigingen van de UvA
- het College van Bestuur van de UvA
- hoogleraren van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
- overige gasten.
Naar schatting 150 personen nemen deel aan het symposium.
Het wordt geopend door Prof. Zef Hemel met De toekomst van Global City Amsterdam.
Daarna spreekt Prof. Geert ten Dam, voorzitter CvB, over de rol van de UvA.
Dan volgt Drs. Erik Boer, directeur van Amsterdam Centre for Entrepreneurs, over de
betekenis van Start ups.
Ten slotte belicht Dr. Steven de Waal, oprichter en voorzitter van Public Space Foundation,
de plaats en de kracht van de burgers in toekomstig Amsterdam.
Niet voor publicatie: U bent van harte welkom om het symposium bij te wonen.
Voor nadere informatie kunt u mij bereiken via g.aukema@zonnet.nl en 06-22 4786 21
Drs. G. (Bert) Aukema, voorzitter Kring van Amsterdamse Economen.
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