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Verslag van het KAE Bestuur van 2019 
Voorheen activiteitenverslag. 

 
Drs. Annette M. Dekker, secretaris KAE, december 2019. 
 
Het Bestuur heeft in de genoemde periode 5 keer formeel vergaderd (22 februari, 8 
april, 17 juni, 25 september en 9 december 2019 ). Belangrijkste onderwerpen 
waren de voorbereidingen van de diverse activiteiten (90-jarig lustrumviering, 
alumni-talks en een werkbezoek) ledenwerving, en de jaarstukken. Daarnaast heeft 
het bestuur veelvuldig onderling contact gehad per mail, whatsapp en telefoon om 
zaken te regelen. 

In de beschreven periode heeft één ledenvergadering plaatsgevonden op 6 juni 
2019.  
 
Het Bestuur was vertegenwoordigd bij de Universiteitsdag, de AUV-dag, de viering 
van 130 jaar AUV en bijzondere bijeenkomsten van andere Kringen . Ook heeft het 
deelgenomen aan de op 17 april 2019 georganiseerde Kringbestuurdersavond, een 
overleg tussen het AUV-bestuur en alle Kringen. 

Ook heeft het Bestuur deelgenomen aan de op 17 april 2019 georganiseerde 
Kringbestuurdersavond. Dit is overleg met andere Kringen van de UvA. 

 

Kringbijeenkomsten  
 
Vrijdag 25 januari 2019, Nieuwjaarsbijeenkomst in de Industriële Groote Club te 
Amsterdam, met als gastspreker mevrouw Mr. Marry de Gaay Fortman. De titel van 
de lezing was ‘Governance: is het grote bedrijfsleven samenlevingsblind? Een visie 
op boardroom dynamics en good governance. Er waren 35 mensen aanwezig. 
 
Donderdag 6 juni 2019, Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering met aansluitend een 
voordracht van Corry de Lange over ‘Water en India’. De vergadering vond plaats 
op het UvA Roeterseilandcomplex, Gebouw M zaal M1.03 te Amsterdam 
Er waren 23 mensen aanwezig. 
 

Vrijdag 12 juli 2019, de viering van het 90-jarig lustrum met een symposium in 
Pakhuis de Zwijger te Amsterdam over ‘De Toekomst van Global City Amsterdam’ 
met als sprekers prof. dr. Zef hemel, prof. dr. Geert ten Dam, drs. Erik Boer en dr. 
Steven de Waal. Het slotwoord kwam van de decaan van de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde, prof. dr. Han van Dissel. Er waren 100 aanwezigen. Het lustrum is 
feestelijk afgesloten met een diner op dezelfde locatie met ongeveer 60 
deelnemers, leden, hun partners en genodigden. 
 
Vrijdag 1 november 2019, een werkbezoek aan bierbrouwerij De 7 Deugden naast 
de Molen van Sloten te Amsterdam. Er waren 12 mensen aanwezig. 
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Dinsdag 26 november 2019, een alumnitalk samen met de kringen Engelse taal en 
cultuur, Europese studies en Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen over de 
Brexit. Deze bijeenkomst vond vanwege het grote aantal aanmeldingen plaats in de 
Doopsgezinde Singelkerk. Er waren 120 aanwezigen. 
 
 
H.K. Nieuwenhuisprijs 2018 
 

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

eerste cum laude afgestudeerde student in Economie aan de Universiteit van 

Amsterdam was. 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. 

 

De H.K. Nieuwenhuis van 2018 die in 2019 zou worden uitgereikt is (nog) niet 
uitgereikt. Als bestuur houden wij de ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Volgens 
de statuten van de stichting Herman Karel Nieuwenhuis Fonds neemt de voorzitter 
van de KAE plaats in de benoemingscommissie van de jury van de jaarlijkse prijs. 
Tot op heden heeft onze voorzitter daar geen oproep toe ontvangen. Het Bestuur 
beraadt zich op zijn toekomstige rol t.a.v. deze prijs. 

 

Bestuurszaken 

Voorzitter Bert Aukema is volgens de overgangsbepaling in de statuten voor 2 jaar 

herkozen. 

Roderick Veldhuizen en Henk van der Zwaag zijn nieuw toegetreden tot het 

Bestuur. 

 

Vastgesteld op 22 december 2019 door het bestuur en door de ALV op 1 oktober 2020. 

 


