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Bestuursvoorstel 
 

Het bestuur van de Kring van Amsterdamse Economen stelt aan u voor 
 
- het overschot 2019 ad € 4.797,- toe te voegen aan het vrij besteedbaar vermogen; 
- de contributie voor 2020 ongewijzigd te handhaven op € 35,- per lid. 

 
Het voorstel voor de begroting 2020 wordt separaat aan u gepresenteerd. 
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Resultaten 
 
 

Resultatenrekening  2019  2019  2018 

  gerealiseerd  begroting  gerealiseerd 

Inkomsten       

       

Contributies  13.632  18.000  15.789 

Afdracht aan AUV  -8.138  -9.000  -7.980 

  ---------  ---------  --------- 

Per saldo contributie-ontvangsten  5.494  9.000  7.809 

Sponsoring  15.000  -  - 

Dividend en rente  1.326  3.000  1.521 

Koersresultaat effecten  2.439  -  -  

Overige baten  40  -  - 

  ---------  ---------  --------- 

Totaal inkomsten  24.299  12.000  9.330 

       

Kosten bijeenkomsten  2.607  6.000  2.519 

Lustrum KAE  14.582  -  - 

Communicatie en PR  0  4.000  - 

Bestuur en secretariaat  1.421  1.400  453 

Automatisering  17  100  17 

Overige lasten  875  500  379 

Koersresultaat effecten  -  1.500  2.050 

  ---------  ---------  --------- 

Totaal uitgaven  19.502  13.500  5.418 

  ---------  ---------  --------- 

Saldo inkomsten en uitgaven  4.797  -1.500  3.912 
 
 

De post koersresultaat effecten is in tegenstelling tot de voorgaande jaarrekening zowel onder de inkomsten 

als onder de uitgaven gerangschikt, omdat de resultaten uit effecten afwisselend een negatief en positief 

resultaat hebben opgeleverd.  
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Balans 
 

Balans  ultimo  ultimo  ultimo 

  2019  2018  2017 

       

Effecten  57.626  53.862  54.396 

Liquide middelen  42.606  38.810  31.726 

Vorderingen  -  5  813 

  ---------  ---------  --------- 

Totaal activa  100.232  92.677  86.935 

       

Vrij besteedbaar vermogen  53.038  48.241  44.329 

Bestemmingsreserves  42.089  42.089  42.089 

  ---------  ---------  --------- 

Eigen vermogen  95.127  90.330  86.418 

       

Schulden  5.105  2.347  517 

  ---------  ---------  --------- 

Totaal passiva  100.232  92.677  86.935 

 
Vooruitlopend op het door de ALV te nemen besluit is het resultaat van dit jaar ( € 4.797,-) reeds toegevoegd 

aan het vrij besteedbaar vermogen.  

 

 

 

Grondslagen voor de jaarrekening 

Grondslagen voor de resultatenrekening 
 

De jaarrekening wordt gepresenteerd na winstverdeling. Dit houdt in dat het jaarresultaat, positief dan wel 

negatief, wordt toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen. Mocht de Algemene Leden Vergadering 

besluiten het jaarresultaat anders te besteden, dan zal deze jaarrekening daarop worden aangepast. 

Het jaarresultaat wordt bepaald als het verschil tussen inkomsten en uitgaven over het boekjaar, dat 
samenvalt met het kalenderjaar.   
 
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Nog te ontvangen 
bedragen zijn in de balans opgenomen onder Vorderingen. Nog te betalen bedragen zijn opgenomen onder 
Schulden. 
 
Contributies worden geïncasseerd door de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV). Overeenkomstig de 
tekst in de Samenwerkingsovereenkomst tussen KAE en AUV draagt de KAE voor  dienstverlening een bedrag 
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af aan de AUV ter grootte van 50% van de AUV-contributie, op basis van het aantal geregistreerde leden aan 
het einde van het boekjaar. 
 
Sponsoring betreft een vrijwillige bijdrage van een derde om tegemoet te komen in de kosten van een 
specifieke activiteit. 
 
Dividend en rente betreft het dividend op aangehouden beleggingen en rente op de spaarrekening. 
 
Overige baten betreffen incidentele relatief kleine inkomsten die niet gerubriceerd worden onder andere 
specifiek benoemde inkomstenposten. 
 
Koersresultaat effecten betreft het resultaat van de aan het desbetreffende boekjaar toe te rekenen 
(on)gerealiseerde waardeveranderingen. Deze post kan onder de inkomsten, dan wel onder de uitgaven zijn 
opgenomen, afhankelijk van het resultaat, dat zowel positief als negatief kan zijn. 
 
Kosten van bijeenkomsten betreffen alle kosten van door KAE bekostigde bijeenkomsten, waaronder 
zaalhuur, personele ondersteuning, catering en vaak ook een presentje voor de spreker. 
 
De post Lustrum omvat alle kosten die gemaakt zijn bij het vieren van het 90-jarig bestaan, waaronder 
zaalhuur, catering, muziek, techniek, filmopname, boekenbonnen en bloemen. 
 
Communicatie en PR betreffen de uitgaven gemaakt bij het in- of extern brengen van boodschappen 
betreffende de KAE. 
 
Bestuur en secretariaat betreffen de kosten die het bestuur maakt ter besturing van de vereniging . Naast 
papier en inkt en de kosten van vergaderlocaties  zijn hieronder tevens opgenomen de vergoedingen van 
gemaakte  reiskosten. 
 
Automatisering betreft de kosten van het in de lucht houden van de website. Kosten van pc’s en andere 
persoonlijke automatiseringsmiddelen zijn voor rekening van de bestuursleden zelf.   
 
Overige lasten betreffen incidentele relatief kleine uitgaven, die niet gerubriceerd worden onder andere 
specifiek benoemde uitgavenposten, waaronder de kosten van het aanhouden van een rekening bij de bank. 
 
 
 

Grondslagen voor de balanswaardering 
Waardering van beleggingen geschieden op basis van beurswaarde per balansdatum. Waardestijging en/of –
daling wordt verantwoord als Koersresultaat in de Resultatenrekening. 
Liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.  
 
Het resultaat wordt jaarlijks toegevoegd aan het vermogen, dat wil zeggen aan het vrij besteedbaar 
vermogen dan wel aan de bestemmingsreserve(s). Het besluit tot het vormen van, het aanvullen van, dan 
wel het onttrekken aan een bestemmingsreserve wordt, net als het besluit tot het accorderen van de 
jaarrekening, genomen door de Algemene Leden Vergadering. 
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Toelichting op de resultatenrekening 
 

Contributie 
De inning van de contributie en het bijhouden van de ledenadministratie worden verzorgd door de 
Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV). De AUV zet zich  in op het versterken van de band van alumni 
en de UvA en tussen alumni onderling. De alumnikringen, waarvan de King van Amsterdamse Economen er 
een van is, organiseren jaarlijks vele activiteiten. Ook zijn er verschillende programma’s om alumni te 
betrekken bij de UvA, zoals de AUV-dag, de interdisciplinaire reeks Alumni Talks en het jonge-
alumniprogramma. 
 
Een bedrag ter grootte van de helft van de AUV-contributie, gebaseerd op het aantal leden per ultimo van 
het boekjaar, wordt door KAE aan AUV afgedragen ter vergoeding van de door de AUV uitgevoerde 
activiteiten, zoals de inning van contributie, het bijhouden van het ledenbestand en het ondernemen van 
overkoepelende activiteiten.  
 

  2019  2019  2018 

  gerealiseerd  begroting  gerealiseerd 

       

Contributie-ontvangsten  13.632  18.000  15.789 

Afdracht aan AUV  -8.138  -9.000  -7.980 

  ---------  ---------  --------- 

Saldo  5.494  9.000  7.809 
 
 
De contributie van de KAE bedraagt al jaren € 35,-.  
Volgens opgave van de AUV bedraagt het aantal leden aangesloten bij de KAE, per ultimo 2019 465. In de 
afgelopen jaren was het aantal leden dalende. Met vreugde kunnen we melden dat de daling in 2019 tot 
stilstand is gekomen en dat er zelfs sprake was van een bescheiden groei met 9 leden (+2%). Het verloop was 
groot: de uitstroom bedroeg 46 leden (-10,1%) en de instroom 55 leden (+12,1%).  
 

 Aantal leden 
per ultimo 

mutatie in % 

2019 465 +9 +2,0% 
2018 456 -21 -4,4% 
2017 477 -23 -4,6% 
2016 500 -9 -1,8% 
2015 509 -11 -2,1% 
2014 520   

 
Het gemiddelde aantal betalende leden (bruto contributie gedeeld door eerder genoemde € 35,-) is dit jaar 
veel lager dan het aantal leden per de ultimo van het jaar. Dit betekende een daling van het netto aan KAE 
toekomende bedrag met 30%. Hierover is overleg geweest met AUV, wat er in heeft geresulteerd dat AUV 
een nabetaling zal doen, die voorlopig geschat wordt op eur 1.985,-. Omdat dit pas eind mei 2020 is 
bekendgemaakt, zal dit bedrag worden verwerkt in de jaarrekening 2020. Bijkomend voordeel is dat het 
bedrag aan KAE contributies, zoals opgenomen in het jaarverslag van AUV en zoals opgenomen in de 
jaarrekening van KAE met elkaar overeenkomen.  
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Sponsoring 
Het vieren van het 90-jarig bestaan van KAE werd met het bedrag van € 15.000,- volledig gesponsord door 

ABN AMRO, waarvoor we de bank heel dankbaar zijn. Dit betekent dat er geen beroep hoefde gedaan te 

worden op de daarvoor bestaande bestemmingsreserve, hetgeen de vereniging voor de komende jaren 

financieel meer ruimte geeft.  

 

Verenigingsactiviteiten 
De kosten bijeenkomsten zijn ,evenals  vorig jaar, zeer beperkt gebleven ten opzichte van het door de 
Algemene Leden Vergadering bepaalde budget. Van de 5 bijeenkomsten kwamen er 2 financieel voor 
rekening van de KAE. De andere 3 werden in het kader van AUV Alumnitalks georganiseerd, met voor KAE 
beperkte eigen kosten. Voor de ondernomen activiteiten wordt verwezen naar het 
Bestuurs/activiteitenverslag. 
 
Voor specifieke communicatie en PR werden evenals in het voorgaand jaar geen uitgaven gedaan. Over de 
aankondiging, de voorbereidingen en het resultaat van de viering van het 90-jarig bestaan werd echter wel 
het gehele jaar door intensief gecommuniceerd.  
 

Verenigingsactiviteiten  2019  2019  2018 

  gerealiseerd  begroting  gerealiseerd 

       

Contributies  13.632  18.000  15.789 

Afdracht aan AUV  -8.138  -9.000  -7.980 

Per saldo   5.494  9.000  7.809 

Sponsoring  15.000  -  - 

Overige baten  40  -  - 

  ---------  ---------  --------- 

Totaal opbrengsten  20.534  9.000  7.809 

       

Kosten bijeenkomsten  2.607  6.000  2.519 

Viering 90-jarig bestaan  14.582  -  - 

Communicatie en PR  -  4.000  - 

Bestuur en secretariaat  1.421  1.400  453 

Automatisering  17  100  17 

overige lasten inzake activiteiten  731  350  233 

  ---------  ---------  --------- 

Totaal kosten  19.358  11.850  3.222 

  ---------  ---------  --------- 

Totaal resultaat  1.176  -2.850  4.587 
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De uitgaven voor de viering van het lustrum kunnen als volgt worden gerubriceerd: 
 

zaalhuur € 1.418 

catering € 5.555 

muziek € 1.113 

techniek € 1.454 

3 Video's * € 4.443 

bloemen, boekenbonnen € 599 

   --------  

totaal € 14.582 
 
* (1) Impressie KAE 1929-2019, (2) Viering 90 jaar KAE en(3) Promotie KAE 

 

Overige lasten 
Hierin is opgenomen een bedrag van € 500 als bijdrage van KAE aan de jubilerende AUV, die haar 130-jarig 

bestaan vierde met de werving voor twee projecten van het universiteitsfonds: het onderzoek naar de 

mogelijkheden tot het veilig exposeren van een topstuk uit de collectie van het Allard Pierson museum - het 

negende-eeuwse en oudste manuscript van De Bello Gallico  - en een bijdrage aan het Fonds Studie Zonder 

Grenzen, dat beurzen verstrekt aan vluchtelingstudenten. 

 

Belegd vermogen 
In 2019 werd belegd in participaties van het Nationale-Nederlanden Euro Obligatiefonds, dat gerekend 
wordt tot een risico mijdende belegging. Door wijziging in regelgeving werd dit fonds verplicht opgepotte 
reserves in de vorm van dividend uit te keren. De laatste dividenduitkering uit de reserves werd gedaan in 
2017. Als gevolg van deze extra dividenduitkeringen daalde de intrinsieke waarde en daarmee de beurskoers 
van de belegging. In 2019 werd geprofiteerd van het gunstige beursklimaat met een hogere beurskoers van 
dit fonds. 
 

Resultaat belegd vermogen 2019 2019 2018 2017 2016 

 gerealiseerd begroot gereal.  gereal. 
  

gereal. 

rente - 5 5 18 48 

herbelegd netto dividend 1.326 2.995 1.516 2.740 2.477 

teruggave dividendbelasting - - - 487 438 

overige lasten inzake beleggingen -144 -150 -146 -147 -149 

koers- / waardeverschillen 2.439 -1.500 -2.050 -3.585 -723 

 --------- --------- --------- --------- --------- 

Resultaat belegd vermogen 3.621 1.350 -675 -487 2.091 

 
Het voor 2019 begrote bedrag voor overige lasten ad € 500 is voor de bovenstaande twee tabellen gesplitst 
in die voor het betalingsverkeer voor de verenigingsactiviteiten (€ 350,-) en die voor het betalingsverkeer 
van het belegd vermogen (€ 150,-). 
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Toelichting op de balans 

 

Effecten 
Het effectenbezit bestaat uit participaties in een het NN Euro Obligatiefonds.  
De kosten van het aanhouden van een beleggingsrekening bij ING worden ten laste gebracht van de lopende 
rekening. Het uitgekeerde dividend wordt automatisch herbelegd in hetzelfde fonds. 
 

Effecten  ultimo  ultimo  ultimo  ultimo 

NN Euro Obligatiefonds  2019  2018  2017  2016 

         

aantal participaties per ultimo  1596,7487  1559,8672  1516,0631  1440,7183 

koers van de participatie per ultimo  36,09  34,53  35,88  38,33 

waarde per de ultimo van het jaar  57.626,66  53.862,21  54.396,34  55.222,73 

         

aantal  2,4%  2,9%  5,2%   

koers  4,5%  -3,8%  -6,4%   

waarde  7,0%  -1,0%  -1,5%   

         

koers participatie cumulatief vanaf ult 2016 -5,8%  -9,9%     
 

 

Mutaties belegging 2019  2018  2017  2016 

         
balanswaarde beleggingen per 1 januari  53.862  54.396  55.223  53.469 

overige lasten inzake beleggingen  -144  -146  -147  -148 

bijstorten van kosten van beleggen  144  146  147  148 

herbelegging van dividend  1.326  1.516  2.758  2.477 

koersverschillen 2.439  -2.050  -3.585  -723 

  ---------   ---------   ---------   ---------  

balanswaarde beleggingen per 31 december 57.627  53.862  54.396  55.223 

 

 

Liquide middelen 
De liquide middelen betreffen de lopende rekening en een Spaarrekening. Met ingang van 2019 werd op 
zakelijke rekeningen geen rente meer vergoed.  
 
 

Vorderingen 
Ultimo 2019 had KAE geen vorderingen. In 2019 had KAE vorderingen betreffende de over 2018 gekweekte 
rente van € 4,80 op de zakelijke spaarrekening. In 2018 betroffen de vorderingen rente (€ 18,-), teruggave 
dividendbelasting (€ 487) en contributies (€ 308).  
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Reserves 
Onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering stijgen de vrij besteedbare 
reserves met € 4.797,-, zijnde het positieve resultaat van 2019. 

  ult. 2019  ult. 2018  ult. 2017 

Vrij besteedbaar vermogen       

stand 1 januari  48.241  44.329  44.916 

resultaat boekjaar  4.797  3.912  -587 

  ---------   ---------   ---------  

stand 31 december  53.038  48.241  44.329 
 
 
Mede dank zij de sponsoring blijven de bestemmingsreserves ongewijzigd. Deze reserves betreffen: 

  ult. 2019  ult. 2018  ult. 2017 

Bestemmingsreserves       

Lustrumviering  27.089  27.089  27.089 

 - jubileumproductie 100 jaar FEB  15.000 15.000  
 - overige lustrumactiviteiten  12.089 12.089  
Versterking vereniging  10.000  10.000  10.000 

Bestuursondersteuning  5.000  5.000  5.000 

  ---------   ---------   ---------  

Stand 31 december  42.089  42.089  42.089 
 
De bestemmingsreserve Lustrumviering is op verzoek van de Algemene Leden Vergadering van 6 juni 2019 
gesplitst in een reservering voor de in 2022 uit te brengen jubileumproductie 100 jaar FEB ad € 15.000 en 
een reservering voor overige lustrumactiviteiten ad € 12.089. 
 
 

Schulden  
De schulden per de ultimo betreffen kortlopende schulden in de vorm van nog te betalen bedragen. 
 

  ult. 2019  ult. 2018  ult. 2017 

Schulden       

Teruggave deel voorschot contributies 2.505  191   -   

Nog te betalen bestuurskosten  652  139  484 

Nog te betalen kosten bijeenkomsten  -   1.984   -   

Nog te betalen kosten lustrum KAE  1.936  -  - 

Verschuldigde bankkosten  12  33  33 

  ---------   ---------   ---------   

Totaal  5.105  2.347  517 
 


