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Vergadering Kring van Amsterdamse Economen 2022 

datum: 20 juni 2022 
locatie: Industrieele Groote Club 

Amsterdam 
 
Programma 
17.30 Borrel en diner (indien vooraf aangemeld)  
19.00 Ontvangst   
19.30 Lezing Prof. Dr. Roel Beetsma  
20:30 Algemene Leden-Vergadering 
21.15 Borrel 
22.00 Afsluiting 
 
Agenda 

1. Opening door de voorzitter en mededelingen 

2. Notulen ALV 2021 (bijlage) 

3. Verslag van het bestuur 2021 (bijlage) 

4. Financieel verslag 2021 (bijlage) 

5. Verslag kascommissie 2021 (bijlage) en vaststellen kascommissie 2022 

6. Decharge (kwijting) aan bestuur over het boekjaar 2021 

7. Begroting 2023 (bijlage) 

8. Bestuurszaken (zie schema van aftreden, bijlage) 

Ondanks verwoede pogingen van het bestuur om een opvolger te vinden voor de huidige voorzitter, heeft zich nog 
geen geschikte kandidaat gemeld voor deze functie. Nu zich wederom geen geschikte kandidaat heeft gemeld, is de 
huidig voorzitter bereid zijn bestuurstermijn nogmaals te verlengen, tot uiterlijk de ALV 2023. Statutair is dat onjuist, 
maar de ALV kan besluiten met goede reden daar van af te wijken. Indien zich in het komende jaar nog steeds geen 
opvolger heeft aangediend, zullen wij ons moeten beraden op de verdere toekomst van de KAE. 
 

a. verlenging bestuurstermijn Bert Aukema met 1 jaar tot volgende ALV 
b. herbenoeming Nol Westermann als bestuurslid voor vier jaar 

 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt voorafgegaan door een lezing van Prof. Dr. Roel 
Beetsma, met de titel: Kleur bekennen voor een stabiele en veerkrachtige Europese economie.  
De lezing betreft de presentatie van het rapport van de onder zijn leiding staande Commissie 
Europese Economie, ingesteld door de regering met als instellende ministeries Financiën en 
Buitenlandse Zaken. Het rapport beschrijft vier integratievoorkeuren die de Nederlandse regering 
kan kiezen om tot een stabiele en veerkrachtige Europese economie te komen: gestaag door, 
doorpakken, meerdere snelheden en meer markt.  
Roel Beetsma is hoogleraar Macro-economie en op 1 februari jl. benoemd tot decaan UvA 
Economie en Bedrijfskunde.  
 


