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Concept Verslag vergadering Kring van Amsterdamse Economen 20 juni 2022 

Locatie: Industrieele Groote Club, Amsterdam 
 
Er zijn inclusief het bestuur 41 leden van de KAE aanwezig. 
 
1. Opening door de voorzitter en mededelingen 

De voorzitter, Bert Aukema, opent om 20:45 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
De voorzitter memoreert het recente overlijden van een van onze leden van verdienste, Mevrouw Marjorie 
Vroom-Mos. Zij was lid sinds 1965, sinds 1984 lid van verdienste en gedurende 12 jaar bestuurslid van de 
KAE. Al in 1984 hield zij zich bezig met de automatisering van het adressenbestand van de Economisten. 
De vergadering houdt een kort moment stilte om haar te gedenken. 
Verder meldt de voorzitter dat op 12 oktober een alumni-talk zal plaatsvinden over migratie. De KAE is een 
van de organiserende kringen. Joop Hartog, emeritus hoogleraar Economie van de UvA zal een voordracht 
houden over de economie van de migratie. 
Als derde mededeling meldt de voorzitter dat de AUV een nieuwe voorzitter heeft: mevrouw Caroline van 
Alphen. 
Tot slot meldt de voorzitter, dat op 6 juli a.s. de Hennipman Stichting de eerste Hennipman-Heertjelezing 
zal organiseren over “De historische dynamiek van het kapitalisme”. Leden van de KAE zijn van harte 
uitgenodigd om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Belangstellenden kunnen zich bij de voorzitter 
melden. 
 
2. Verslag ledenvergadering van 11 oktober 2021 

Het verslag van de ledenvergadering wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Verslag van het bestuur 2021 

De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag. De KAE heeft in 2021 weer een aantal interessante 
bijeenkomsten georganiseerd, deels in samenwerking met andere kringen. In het tweede helft van het jaar 
was het weer mogelijk om enkele fysieke bijeenkomsten te organiseren, voordat de corona epidemie weer 
beperkingen oplegde. In het bestuur zijn de reguliere bestuurszaken aan de orde geweest. In het bijzonder 
is aandacht besteed aan de opvolgingsproblematiek rond de voorzittersrol. Later in de vergadering zal de 
voorzitter hier een nadere toelichting op geven. Er zijn naar aanleiding van het bestuursverslag geen 
vragen. 
 
4. Financieel verslag 2021 

De penningmeester licht de jaarrekening toe. De penningmeester merkt op dat de jaarstukken de 
afgelopen week aan alle leden zijn toegestuurd en tevens op de KAE website zijn geplaatst.  
Met de AUV is, bij de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen KAE en AUV, een 
aangepaste afrekensystematiek afgesproken waardoor voortaan exact 50% van de door de leden betaalde 
contributie aan de KAE toekomt. De aangepaste methodiek is simpeler en rechtvaardiger.  
Het verloop van het aantal leden gedurende het aflopen jaar lag rond 10%. Per saldo daalt het ledenaantal 
licht.  
Het ongunstige koersresultaat op de obligatieportefeuille wordt veroorzaakt door de gestegen rente (nadat 
een jaar eerder een groot voordeel was behaald). Met het oog op de renteverwachting heeft het bestuur in 
februari besloten om de obligatieportefeuille in zijn geheel in cash om te zetten. 
De penningmeester merkt verder op dat bijdrage van de KAE aan het jubileumboek van EUR 15.000, die in 
de jaarrekening nog als bestemmingsreserve is opgenomen, inmiddels is betaald. Naar aanleiding van een 
vraag van een van de leden antwoordt de voorzitter, dat de totale kosten van de productie ca EUR 200.000 
bedroegen en het boek zonder verdere sponsoring, dus vrijwel geheel door UvA is betaald. De 
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meeleescommissie heeft erop toegezien dat in het boek voldoende aandacht wordt besteed aan de KAE. 
De KAE wordt op 21 pagina’s genoemd. Het boek zal aan alle leden van de KAE worden toegezonden. 
In de ALV van oktober is de vergadering akkoord gegaan met de schenking van een Hermes beeld aan 
UvA Economie en Bedrijfskunde i.v.m. het 100 jarig bestaan van de faculteit. De kosten van het beeld 
(EUR 4.800) vallen lager uit dan eerder was begroot. De kosten komen ten laste van het boekjaar 2022.  
 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het bedrag van € 633 toe te voegen aan het vrij 
besteedbaar vermogen en de contributie voor 2023 ongewijzigd te handhaven op € 35 per lid. 
 
5. Verslag kascommissie 2021 en vaststellen kascommissie 2022 

Ada Vermeer geeft een toelichting op de controle en complimenteert de penningmeester met de 
nauwkeurige wijze waarmee hij de boekhouding voert. Mevrouw Vermeer spreekt in dit verband over een 
omgekeerde kascontrole waarbij de penningmeester toont hoe nauwkeurig een boekhouding van een 
vereniging gevoerd kan worden, en de kascommissie daarvan leert.  
De ALV keurt vervolgens de jaarrekening over 2021 goed. 
Voor de kascommissie 2022 benoemt de vergadering Ada Vermeer en Andre Kik. Rene Weijerman zal als 
reserve-kascommissielid fungeren. Het reservelid hoeft zelf (nog) niet aan de kascontrole deel te nemen. 
 
6. Decharge (kwijting) aan het bestuur over het boekjaar 2021 

De ALV verleent kwijting (decharge) aan het bestuur over het gevoerde beleid in 2021 

7. Begroting 2023 

De penningmeester licht de begroting toe. De verwachting is dat de kosten voor bijeenkomsten in 2023 
hoger zullen uitkomen nu het zwaartepunt van de corona epidemie achter de rug lijkt te zijn. Er zijn geen 
kosten opgenomen voor communicatie en PR omdat de praktijk leert dat de KAE daar geen externe kosten 
voor maakt. Het bestuur zelf promoot de KAE op diverse plaatsen.  
 
De projectkosten betreffen extra uitgaven, bijvoorbeeld voor het werven van nieuwe leden. De 
penningmeester licht toe dat bedrijfsbezoeken met een toespraak van de CEO of CFO voor jonge leden 
heel interessant zouden zijn voor een brede blik en eventueel ook voor een volgende stap in de carrière. 
Het zou ook leuk zijn om bijvoorbeeld alle oud-studenten, lid of geen lid, afgestudeerd tussen 2012 en 2022 
op kosten van KAE op te roepen samen te komen om contacten te leggen.  
 
Mevrouw Bartels heeft een vraagteken gezet achter de niet sluitende relatie tussen de ontvangen 
contributie en het aantal leden. Zij vraagt zich af of de leden van verdienste vrijgesteld zijn van contributie. 
De penningmeester bevestigt haar vermoeden en vult aan dat er ook KAE-leden zijn die van twee kringen 
lid zijn. In dat geval wordt de contributie gelijkelijk over de beide kringen verdeeld.  
 
De vergadering gaat vervolgens akkoord met de begroting 2023. 
 
8. Bestuurszaken 

a. Verlenging bestuurstermijn Bert Aukema met 1 jaar tot de volgende ALV 
Voor de voorzittersrol is in de afgelopen periode nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden, ondanks 
meerdere pogingen daartoe, die door het bestuur zijn geïnitieerd. Het bestuur en Ada Vermeer hebben 
contact gelegd met de Hennipman Stichting om mogelijke kandidaten aan te dragen. Het bestuur heeft van 
de KAE heeft een lijstje met namen van personen ontvangen, en geeft hier op dit moment opvolging aan.  
In overleg met de nieuwe decaan van de faculteit is begin mei door middel van een advertentie de vacature 
onder de aandacht gebracht van alle faculteitsmedewerkers. Hier is geen enkele reactie op gekomen. 
Nu zich nog geen geschikte kandidaat heeft gemeld, is de huidig voorzitter wederom bereid tot uiterlijk de 
ALV 2023 in functie te blijven. Dit is niet conform de statuten, maar de ALV kan besluiten met goede reden 
daar van af te wijken. De voorzitter geeft aan dat de situatie waarbij hij zich nogmaals kandideert als 
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voorzitter voor een jaar, niet kan voortduren. Indien zich het komende jaar nog steeds geen opvolger heeft 
aangediend, zullen wij ons moeten beraden op de verdere toekomst van de KAE. 
De vergadering stemt bij acclamatie in met de verlenging van de bestuurstermijn van Bert Aukema met een 
jaar. 
 
b. Herbenoeming Nol Westermann als bestuurslid voor vier jaar. 
De vergadering stemt bij acclamatie in met de herbenoeming van Nol Westermann als bestuurslid voor vier 
jaar. 
 
9. Rondvraag en afsluiting 

Erik Dirksen geeft een toelichting op de totstandkoming van het 100-jarig gedenkboek, waarbij Marco van 
Leeuwen en hij als leden van de meeleescommissie betrokken waren. Zij hebben vooral in de gaten 
gehouden dat de rol van de KAE in het boek in voldoende mate aan de orde kwam. 
 
Naar aanleiding van een vraag van Annette Dekker antwoordt de secretaris dat de presentielijsten in het 
registratieboek worden opgenomen. 
 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 
 
 
Voorafgaand aan de ALV vond een lezing plaats door de nieuwe decaan van UvA (faculteit) Economie en 
Bedrijfskunde Prof. Dr. Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie.  
Hij zal sprak over de Europese economie, in het bijzonder het rapport van de Commissie Europese 
Economie. Het rapport beschrijft integratievoorkeuren die de Nederlandse regering kan kiezen om tot een 
stabiele en veerkrachtige Europese economie te komen. De vier integratievoorkeuren zijn: “gestaag door”, 
“doorpakken”, “meerdere snelheden” en “meer markt”. 
 
Verslag is vastgesteld door het Bestuur op 7 juli 2022. 

 
 
 


