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Verslag van de vergadering Kring van Amsterdamse Economen 2019 op 6 juni 2019. 
Locatie is Roeterseilandcomplex, gebouw M, Plantage Muidergracht 12 te Amsterdam in zaal M1.03. 
 
1.Opening en mededelingen 

Om 19:00 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom met name de leden van 
verdiensten en Carolyn de Wever, directeur Bureau Alumnirelaties UvA. De voorzitter deelt mee dat Alex 
Grassi en Vincent Wanders vanwege andere verplichtingen verhinderd zijn. De voorzitter voelt zich 
verplicht om uitleg te geven waarom de locatie is gewijzigd. Het Allard Pierson Museum. Een zaal huren en 
het café is op zich niet zo duur maar met de bewaking, extra schoonmaak en de btw kwam het bedrag uit 
op € 1.450. Het bestuur vond dit bedrag te hoog en dus heeft Erik Dirksen deze collegezaal geregeld. De 
vergadering is het eens met deze beslissing. De belangrijkste mededeling is dat de voortgang van de 
organisatie van ons jubileum goed verloopt. Alle aanmeldingen lopen goed binnen, de sprekers en de 
locatie zijn geregeld Er staat niets in de weg voor een mooi lustrumfeest op vrijdagmiddag 12 juli.  

 

2. Verslag ledenvergadering van 7 november 2017 en 30 oktober 2018 

Per abuis is vorig jaar eenzelfde verslag voor de tweede keer goedgekeurd. Het verslag van 7 november 
2017 wordt goedgekeurd met de aanpassing van het volledig maken van de naam van Albert Goutbeek. 

Het verslag van 30 oktober 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. 

Naar aanleiding van beide verslagen vraagt Ada Vermeer zich af of er nu een besluit ligt voor het boek van 
€ 15.000 of maximaal € 20.000? De voorzitter antwoordt dat het in principe € 15.000 is maar dat het kan 
oplopen naar € 20.000. De voorzitter vult aan dat de KAE aanhaakt bij 2022, 100 jaar faculteit en dat we 
daar een “hoofdstuk” in het boek krijgen en dat daar voortdurend contact over is met de decaan. 

 

3. Verslag van het bestuur 2018 (voorheen Activiteitenverslag) 

Mevrouw Ada Vermeer informeert hoe het zit met de samenwerking voor de H.K. Nieuwenhuisprijs met de 
UvA. De secretaris geeft aan dat zij haar uiterste best doet om die informatie tijdig voor onze leden 
beschikbaar te hebben. Carolyn Wever geeft aan, vanuit haar hoedanigheid van het AUV-bestuur, dat zij 
contact op zal nemen met Marc Salomons in verband met het Universiteitsfonds om er ook nog eens naar 
te informeren. Het bestuursverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Financieel verslag 2018 

Nol heeft de financiën en de verslaglegging over 2018 in een nogal zware tijd op zich genomen en heeft 
dat in de ogen van het bestuur voortreffelijk uitgewerkt. Nol geeft aan dat dankzij de medische stand hij hier 
redelijk fit zit. Het financieel jaar van de kring is afgesloten met een positief resultaat van € 4.000. De 
contributies waren iets lager maar ook de kosten waren veel lager. De koersresultaten waren wederom 
negatief. Dat leidde bij Nol tot verwarring omdat niet duidelijk was, wat er aan de hand was. Nol gaat 
binnenkort in het bestuur bespreken hoe het verder moet met ons beleggingsbeleid. Onze reserves zijn dus 
ook toegenomen met € 4.000. De lagere kosten zijn met name te danken aan de samenwerking met de 
AUV die kosten bij “alumnitalks” voor haar rekening neemt. Daarvan zijn er in 2018 drie georganiseerd. 

Ada Vermeer wil graag de reservering van het boek expliciet vermeld hebben en niet als onderdeel van de 
lustrumviering. Nol zegt deze wijziging toe. 

Met deze aanpassing komt de sponsering van het lustrum ter sprake. Bert legt uit dat de ABN AMRO het 
totale lustrum zal sponsoren. 

Met dit laatste punt is het jaarverslag voldoende toegelicht. 

 

5. Verslag kascommissie 2018 en vaststellen kascommissie 2019 
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Frank Koster licht toe namens de kascommissie (bestaande uit hemzelf, Frank van den Tempel en Erik 
Dirksen als reserve lid) dat de stukken uitgebreid zijn bestudeerd en dat alle aansluitingen kloppen en dat 
de kascommissie aan de ledenvergadering adviseert dat het Bestuur decharge kan worden verleend en dat 
het Bestuur decharge kan verlenen aan de penningmeester Nol Westermann. De ledenvergadering 
verleent decharge aan het bestuur en het bestuur verleent vervolgens decharge aan Nol. 

Vervolgens moet de kascommissie voor 2019 worden vastgesteld. Het bestuur stelt voor dat met het 
verzoek van Frank van den Tempel om de kascommissie te verlaten, Ada het nieuwe lid van de 
kascommissie wordt. Erik Dirksen blijft nog een jaar reserve lid vanwege het feit dat de partner van Erik, 
Annette nog in het Bestuur zit. Erik zou na het vertrek van Annette uit het Bestuur zitting kunnen nemen in 
de kascommissie. 

6. Bestuurszaken 

Bert licht het stuk over de mogelijke bestuur benoemingen toe. Het bestuur is zeer verheugd dat wij het 
bestuur kunnen uitbreiden met twee nieuwe kundige leden. Roderick Veldhuizen en Henk van der Zwaag 
geven een kort overzicht aan de vergadering van hun cv’s en de motivatie om toe te treden tot het bestuur. 
Indien de ledenvergadering deze voorstellen ondersteunt kunnen de vertrekkende bestuursleden (Annette 
en Alex in 2020, en Bert in 2021) dat ook met een gerust hart doen. De zittingsperiode van Bert wordt deze 
vergadering verlengd met 2 jaar vanwege de overgangsregeling vanuit de nieuwe statuten van 26 januari 
2012. Hiermee is Bert de laatste bestuurder die van deze overgangsregeling gebruik maakt. 

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Bert tot 2021 en de nieuwe bestuursleden 
Roderick Veldhuizen en Henk van der Zwaag. 

Carolyn Wever wijst er wel op dat de KAE ook rekening moet houden met de nieuwe governance regels. 
Annette licht toe dat in de stukken helder staat opgenomen dat het een overgangsregeling betreft waarbij 
Bert de laatste is die daar gebruik van maakt. 

7. Verslag project "verjonging ledenbestand KAE" (Alex) en “ontwikkeling ledenbestand van de KAE” (Nol).  

Nol licht het stuk “ontwikkeling ledenbestand van de KAE” uitgebreid toe en beantwoordt vragen vanuit de 
vergadering. 
Bert past het verslag van het project "verjonging ledenbestand KAE” op een tweetal punten aan. Het woord 
‘Kannibalisme’ wordt vervangen door ‘Concurrentie vanuit’. De naam van Suzanne van der Bruggen wordt 
verwijderd. De vergadering neemt kennis van beide verslagen. Hiermee zijn de toezeggingen aan de 
ledenvergadering ten aanzien van verjonging en ledenopbouw afgehandeld.  
Bert bedankt Nol en Alex voor de inspanningen. 
 
Carolyn legt nog uit dat het aanbieden van een driejarig gratis lidmaatschap geen leden blijvend aan ons 
bindt. Ada Vermeer dringt er bij het bestuur op aan dat nieuwe leden actief moeten worden benaderd om 
deze leden ook welkom te heten en te activeren voor de kring. 
 

8. Rondvraag en afsluiting 

Uit de vergadering komt een grapje om alle 90-jarigen leden uit te nodigen voor het lustrum. 

De voorzitter vraagt of iedereen het presentieboek heeft getekend. 

Ada complimenteert Nol met het prachtige verslag over 2018. 

 

Na de ledenvergadering volgt een inspirerend betoog van Corry de Lange over water in India. 
 
De avond wordt afgesloten om 21:00 met een borrel. 
 


