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Verslag van het KAE Bestuur van 2021 
Voorheen activiteitenverslag. 

 
Het bestuur heeft in de genoemde periode 5 keer formeel (waarvan 4 keer online 
via Zoom en 1 keer fysiek) vergaderd (op 11 januari, 19 april, 7 juni, 27 september 
en 6 december 2021). Daarnaast heeft het bestuur regelmatig onderling contact 
gehad per mail, whatsapp en telefoon. 
De belangrijkste onderwerpen ter bespreking waren de voorbereidingen van de 
kringactiviteiten en de invloed van de corona-epidemie daarop, ontwikkelingen in 
het ledenbestand, de opvolgingsproblematiek van de voorzittersrol en de financiële 
ontwikkelingen, waaronder de jaarstukken. 
  
Tot ons genoegen kon de algemene ledenvergadering op 11 oktober 2021 weer 
fysiek plaatsvinden, gedurende de korte periode dat fysieke bijeenkomsten weer 
mogelijk waren tijdens de corona-epidemie.  
 
Het bestuur was vertegenwoordigd bij de opening van het academisch jaar en de 
AUV-dag. Ook hebben enkele bestuursleden deelgenomen aan de (online) 
Kringbestuurdersavond, een overleg tussen het AUV-bestuur en bestuursleden van 
de kringen. 
 
Kringbijeenkomsten  
 
Oiconomie, naar een economie van werkelijke prijzen (8-2-2021) 
 
De KAE Nieuwjaarslezing 2021 werd gegeven door Pim Croes. Hij promoveerde 
recentelijk op dit onderwerp. In zijn lezing gaf hij een toelichting op de 
achtergronden en methode om de werkelijke prijs van producten in de 
leveringsketen te bepalen: de meerprijs voor de duurzame versie van het product. 
Deze meerprijs is de optelsom van de kosten die bedrijven zouden moeten maken 
om tijdens fabricage, handel, gebruik en levenseinde van producten geen milieu-, 
sociale en economische schade te veroorzaken.  
 
Waarom de EU een digitale EURO nodig heeft (13-9-2021) 
 
Op basis van een breder begrip van de geschiedenis van de US dollar en de EURO 
besprak Gys Hough de mogelijke invoering van digitale valuta door Centrale Bank 
instellingen. Zoals met alle digitale platforms zal de strijd tussen valuta's langs 
dezelfde lijnen verlopen als bij sociale media of e-commerce reuzen – waarbij extra 
aandacht moet worden besteed aan vertrouwen en transparantie. Geopolitieke 
verhoudingen zijn van een niet te onderschatten betekenis. 
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Ondernemen in Nederland als vluchteling: van 'slachtoffer' naar topondernemer en 
bruggenbouwer (11-10-2021) 
 
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.   
 
De Kunstmarkt toen & nu  (23-11-2021) 
 
De internationale kunstmarkt is een wereld op zich, met een eigen economie en 
eigen regels. Al in de 17e eeuw ontstond in Nederland de kunstmarkt. De laatste 
jaren komen er steeds meer online initiatieven en vernieuwende concepten op, 
zoals een rondtrekkende pop-up galerie. De visie op deze ontwikkelingen en de 
invloed van bredere economische ontwikkelingen op de kunstmarkt werden 
toegelicht door een drietal sprekers uit de kunstwereld: Evert Douwes, Koos de Wilt 
en Emmelie Koster.  
 
Bestuurszaken 
Omdat zich tot het moment van de ALV, op 11 oktober 2021, geen geschikte 
kandidaten voor het voorzitterschap van de KAE hadden aangemeld, heeft Bert 
Aukema zich bereid verklaard om het voorzitterschap te willen continueren tot de 
ALV in 2022, hoewel dit niet in overeenstemming is met de verenigingsstatuten. De 
vergadering heeft hiermee ingestemd. 
De vergadering heeft tevens ingestemd met de herbenoeming van Vincent Wanders 
als bestuurslid voor de tweede bestuurstermijn van vier jaar. 
Bert Aukema bracht in de vergadering naar voren dat indien zich in de komende 
periode geen opvolger aandient, de vereniging zich moet beraden over de verdere 
toekomst van de KAE. Hiervoor zal tezijnertijd een afzonderlijke ledenvergadering 
worden georganiseerd. Tot op heden hebben zich geen potentiële kandidaten bij het 
bestuur gemeld.  
 
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 was ondertekend door ca. 40 leden van de KAE. Het 
bestuur heeft de voorstellen aan de ALV voorgelegd, waarna deze bij acclamatie 
heeft besloten om Annette Dekker en Bert Aukema tot lid van verdienste te 
benoemen. 
 
 


