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CONCEPT Verslag vergadering Kring van Amsterdamse Economen 11 oktober 2021 

Locatie: Start-up Village, Amsterdam Sciencepark 608, Amsterdam 
 
Er zijn inclusief het bestuur 25 leden van de KAE aanwezig. 
 
1. Opening door de voorzitter en mededelingen 

De voorzitter, Bert Aukema, opent om 20:30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Het is de eerste fysieke bijeenkomst van de KAE sinds de nieuwjaarsreceptie van 2020 en het uitbreken 
van de corona epidemie. De voorzitter deelt mee, dat in januari 2022 de Economische faculteit haar 100 
jarig jubileum viert. De KAE participeert in een gedenkboek. Op 23 november a.s. organiseert de KAE 
samen met de Kring Cultuur en Kunstgeschiedenis de (uitgestelde) alumni-talk over de kunstmarkt. Een 
uitnodiging zal in de loop van oktober aan de leden worden toegezonden. De Kring Religiestudies heeft 
aangegeven graag een bijeenkomst met de KAE te willen organiseren.  
 
2. Verslag ledenvergadering van 11 oktober 2021 

Ada Vermeer informeert of er nog contact is geweest met de directeur AUF. De voorzitter antwoordt dat dit 
contact niet heeft plaatsgevonden vanwege de corona-maatregelen en het feit dat de directeur inmiddels is 
vertrokken. 
Het verslag van de ledenvergadering wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Verslag van het bestuur 2020 

De secretaris, Henk van der Zwaag, geeft een korte toelichting op het verslag. Als gevolg van de corona-
crisis lagen de activiteiten in 2020 op een laag pitje. De secretaris spreekt de hoop en verwachting uit dat 
vanaf nu weer regelmatig interessante fysieke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.   
Ada Vermeer geeft aan dat er nog steeds onduidelijkheden zijn rondom de uitreiking van de H.K. 
Nieuwenhuisprijs. De voorzitter geeft aan, dat al eerder is gemeld dat hierover met de decaan afspraken 
zijn gemaakt en dat deze wat ons betreft nagekomen zouden moeten worden. 
 
4. Financieel verslag 2020 

De penningmeester, Nol Westermann, licht de jaarrekening toe. De penningmeester merkt op dat de 
jaarstukken in juni op de KAE website zijn geplaatst en dit onder de aandacht van de leden is gebracht. Er 
zijn bij de penningmeester geen vragen binnen gekomen. In 2020 is een batig saldo ontstaan doordat 
weinig activiteiten konden worden ontplooid. Bovendien waren er enkele bijzondere baten (correctie op 
door de AUV in 2019 niet correct afgedragen contributie, vervallen betalingsverplichting videofilm lustrum 
en koersresultaten obligatieportefeuille).  
Er is met AUV overleg geweest over het tijdelijk laten vervallen van de contributieverplichting om het 
ontstane overschot te compenseren, maar dit stuit bij AUV op onoverkomelijke administratief-technische 
bezwaren. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het bedrag van € 10.055 toe te voegen aan het vrij 
besteedbaar vermogen en de contributie ongewijzigd te handhaven op € 35 per lid. 
 
5. Verslag kascommissie 2020 en vaststellen kascommissie 2021 

Ada Vermeer geeft een toelichting op de controle en geeft aan dat de penningmeester op consciëntieuze 
wijze de boekhouding voert. De ALV stelt vervolgens de jaarrekening over 2020 vast en keurt deze goed. 
Voor de kascommissie 2021 benoemt de vergadering Ada Vermeer en Andre Kik en zal Rene Weijerman 
als reserve-kascommissielid fungeren. 
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6. Decharge (kwijting) aan het bestuur over het boekjaar 2020 

De ALV verleent decharge aan het bestuur over het boekjaar 2020 

7. Begroting 2022 

De penningmeester licht toe, dat in samenhang met het overschot in 2020 in de begroting voor 2022 een 
bedrag van EUR 10.000 is opgenomen voor projecten. De voorzitter meldt aan de vergadering, dat de 
decaan van de FEB de suggestie heeft gedaan dat de KAE ter gelegenheid van de viering van 100 jarig 
jubileum een beeld van Mercurius aan de faculteit schenkt dat een prominente plaats zal krijgen in de E-
hal. Het beeld kost ca. € 6.500. Het bestuur heeft dit voorstel omarmd. Ook de ALV reageert positief op dit 
voorstel. De voorzitter geeft vervolgens aan, dat in de begroting een extra bedrag is uitgetrokken voor de 
organisatie van bijeenkomsten. Marco van Leeuwen en Anitra van der Voort doen aan het bestuur de 
suggestie om de komende events wat uitgebreider aan te kleden (bijvoorbeeld in de Industrieele Groote 
Club of Arti et Amicitiae). De penningmeester merkt ten slotte op, dat over 2021 vermoedelijk een klein 
positief saldo op de resultatenrekening zal ontstaan als gevolg van lagere kosten voor bijeenkomsten 
(a.g.v. corona) en een koersverlies op de obligaties. 
 
De vergadering gaat vervolgens akkoord met de begroting 2022. 
 
8. Bestuurszaken 

a. Verlenging bestuurstermijn Bert Aukema met 1 jaar tot de volgende ALV 
Bert Aukema heeft per maart 2021 het einde van zijn bestuurstermijnen bereikt. Het bestuur heeft eerder 
een oproep gedaan aan haar leden om interesse voor deze functie kenbaar te maken of haar te attenderen 
op mogelijke kandidaten. Tot op heden hebben zich geen potentiële kandidaten bij het bestuur gemeld. Nu 
zich geen geschikte kandidaat heeft gemeld, is de huidig voorzitter bereid tot uiterlijk de ALV 2022 in 
functie te blijven. Dit is niet conform de statuten, maar de ALV kan besluiten met goede reden daar van af 
te wijken. Bert Aukema doet een in de vergadering een laatste oproep aan mogelijke kandidaten. 
Indien zich in de komende periode geen opvolger aandient, dan zal de vereniging zich moet beraden over 
de verdere toekomst van de KAE. Hiervoor zal dan een afzonderlijke ledenvergadering worden 
georganiseerd. 
Op de vraag, of uit huidige bestuur een voorzitter kan worden benoemd, antwoordt de voorzitter dat dit is 
besproken in het bestuur, maar dat geen van de bestuursleden heeft aangegeven zich kandidaat te willen 
stellen als voorzitter. 
De vergadering stemt bij acclamatie in met de verlenging van de bestuurstermijn van Bert Aukema met een 
jaar. 
 
b. Herbenoeming Vincent Wanders als bestuurslid voor vier jaar. 
De vergadering stemt bij acclamatie in met de herbenoeming van Vincent Wanders als bestuurslid voor vier 
jaar. 
 
9. Benoeming leden van verdienste 

Het bestuur heeft in november 2020 een e-mail ontvangen van Erik Dirksen waarin het voorstel wordt 
gedaan om Annette Dekker en Bert Aukema te benoemen tot lid van verdienste. De notitie is ondertekend 
door ca. 40 leden van de KAE.  
 
Het bestuur legt de voorstellen voor aan de ALV, waarna deze bij acclamatie besluit tot: 
a. de benoeming van Annette Dekker tot lid van verdienste 
b. de benoeming van Bert Aukema tot lid van verdienste 
 
Marco van Leeuwen spreekt zijn waardering uit voor de werkzaamheden van Annette Dekker als voormalig 
bestuurslid/secretaris en overhandigt haar het bijbehorende certificaat. 
Annette Dekker richt zich (namens Erik Dirksen, die wegens gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn)  
tot Bert Aukema en memoreert de bijdrage die Bert gedurende de ruim tien jaar heeft geleverd aan de 
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vereniging, in het bijzonder aan de viering van het 90-jarig bestaan. Ook aan hem wordt het certificaat 
overhandigd. 
 
10. Rondvraag en afsluiting 

Ada Vermeer geeft aan zich zorgen te maken over het ledenontwikkeling van de KAE. De penningmeester 
antwoordt, dat gepoogd wordt meer inzicht te krijgen in de samenstelling van het ledenbestand en de 
ontwikkeling daarin, maar dat hij nog in afwachting is van nadere informatie van AUV. 
De voorzitter geeft aan, dat de afgelopen periode meerdere initiatieven zijn gedaan om de 
studieverenigingen van de faculteit bij events te betrekken, maar dat hierop geen respons is gekomen. De 
voorzitter ziet een algemene tendens in het verenigingsleven waarbij zowel op bestuurlijk niveau als wat 
betreft deelname aan bijeenkomsten sprake is van een daling van het animo. 
Enkelen vragen het bestuur om een deel van vrije vermogen te besteden aan het aantrekken van nieuwe 
leden. Het bestuur zal deze suggestie meenemen. 
 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 
 
 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is voorafgegaan door een lezing met de titel: 
“Ondernemen in Nederland als vluchteling: van 'slachtoffer' naar topondernemer en 
bruggenbouwer”. Daarbij waren 35 personen aanwezig, waaronder de decaan van de faculteit, de 
voorzitters van de AUV en Kring Andragologie en het bureau Alumnirelaties.De lezing van Diederick van 
der Wijk ging over Startup Village, in het bijzonder de door hem opgezette startup ‘Forward Incubator’. 
‘Forward Incubator’ investeert in jonge ondernemers met een vluchteling-achtergrond, en boekt daarmee 
goede resultaten. Zo worden jonge mensen economisch onafhankelijk, en wordt bespaard op (ons) 
overheidsgeld.   
 

Verslag is vastgesteld door het Bestuur op 4 november 2021. 

 
 
 


