Verslag van de Algemene Ledenvergadering Kring van Amsterdamse Economen op 19 juni 2017
gehouden in De Waag, Theatrum Anatomicum (Nieuwmarkt 4) in Amsterdam.
1. Opening door de voorzitter en mededelingen
Om 19:04 opent de voorzitter Erik Dirksen de vergadering. Hij complimenteert de aanwezigen die met deze
tropische temperaturen toch aanwezig zijn. De voorzitter spreekt de verwachting uit dat, gezien de
aanmeldingen voor vanavond, er meer mensen zullen komen voor de lezing. De aanwezigen zullen de
jaarlijkse formele besluiten moeten nemen die als Vereniging verplicht zijn. De voorzitter meldt dat Alex
Grassi op zoek is geweest naar boeiende locaties en dat we daarom vandaag in historisch belangrijke De
Waag zijn uitgekomen. Het is de plaats waar ooit Dr. Nicolaas Tulp zijn anatomische lessen gaf aan de
hand van stoffelijke overschotten van ter dood gebrachte misdadigers, vereeuwigd door Rembrandt van
Rijn.
De voorzitter heeft zojuist Jos Otten gevraagd iets over deze locatie te vertellen. De heer Otten doet dat
graag en vertelt dat in deze zaal voor een paar duiten een anatomische les kon bijwonen vroeger. Twee
keer jaar in de winter (vanwege de houdbaarheid) werd een geëxecuteerde gebruikt voor deze snijlessen.
Er volgen nog meer historische weetjes in het vlammende betoog en de vergadering waardeert deze
geschiedenisles met een luid applaus. De voorzitter bedankt de heer Jos Otten hartelijk voor het
geïmproviseerde verhaal.
2. Verslag vorige vergaderingen
Het verslag van 7 juni 2016 wordt onder dankzegging van Ingrid Stol-Gebbink vastgesteld. Het verslag van
8 december 2016 wordt met een aanpassing van een jaartal van 13 juni 2017 gecorrigeerd naar 13 juni
2016 en onder dankzegging, vastgesteld.
3. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
De penningmeester, Lilli Schroot, licht de stukken uitgebreid toe. Het verenigingsjaar is afgesloten met een
positief saldo van € 3.341,- en het bestuur stelt voor dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor de
lustrumviering. Ook blijkt er nog een klein afrondingsverschil te zijn wat de penningmeester zal aanpassen.
De aangepaste en goedgekeurde stukken zullen op de site worden geplaatst.
Naar aanleiding van de stukken en de toelichting volgt een levendige discussie over een aantal punten.
Deze bespreekpunten hebben tot de volgende besluiten geleid:
De heer Jos Otten komt samen met de heer Westermann met een voorstel aan de ledenvergadering in
oktober 2017 om tot een duurzame besteding te komen voor de bestemmingsreserve lustrumviering in de
richting van het vastleggen van de verenigingsgeschiedenis.
De begrotingspost “kosten bijeenkomsten KAE” wordt van € 4.000 verhoogd naar € 6.000. De
begrotingspost “communicatie en PR” wordt van € 4.000 verlaagd naar € 2.000.
De begrotingspost “studiereis” krijgt de naam “studiereis/werkbezoek”. Het Bestuur is niet tegen het houden
van een studiereis in 2017 en later. Het Bestuur kan alleen niet meer het initiatief nemen om het te
organiseren van de reis vanwege tijdgebrek van de vertrekkende voorzitter. Daarnaast is het bestuur van
mening dat de kringreis niet nieuwe jonge leden zal aantrekken vanwege de kosten en de duur van de reis.
De leden staat het vrij om zelf het initiatief te nemen.
Het financieel jaarverslag wordt aangenomen met het voorbehoud dat er in oktober een begrotingswijziging
mogelijk komt voor de (voorziening) lustrumviering. tevens wordt de begroting 2017 aangenomen met de
genoemde wijzigingen.
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De heer Westermann brengt nog wel onder de aandacht dat een contributievoorstel voor 2017 ontbreekt.
De vergadering stelt vast dat de hoogte van de contributie expliciet wordt vastgesteld met de begroting.
4. Verslag kascommissie 2016 en vaststellen kascommissie 2017
De heren Koster en van den Tempel van de kascommissie adviseren de vergadering positief met een
handgeschreven verklaring over de jaarstukken 2016 en blijven ook voor 2017 de leden van de
kascommissie. De heer Westermann wordt reservelid. De voorzitter dankt de heren van de kascommissie
voor hun werkzaamheden voor 2016.
De vergadering adviseert ook voor de kascommissie een schema te maken met welke jaren, welke leden
lid zijn. De penningmeester zal een dergelijk schema maken.
5. Bestuurszaken
Volgens het schema zal Erik Dirksen in oktober 2017 aftreden. In die maand zullen wij een korte Algemene
Ledenvergadering te houden. Bijgaand treft u het aangepaste schema aan en wij verzoeken u hiermee
akkoord te gaan. De heer Aukema is bereid om als voorzitter optreden, maar natuurlijk zal de vraag ook
aan de leden worden gesteld.

6. Verslag project "verjonging ledenbestand KAE".
Alex Grassi licht mondeling toe dat deze opgave heel erg lastig is. Voor veel jonge mensen ontbreekt de
noodzaak om naar bijeenkomsten te komen. Ook de samenwerking met Sefa levert tot op heden nog geen
nieuwe leden op. De voorzitter voegt nog toe dat de werkgroep verjonging open staat voor nieuwe leden,
maar heeft tot dusverre, nog geen resultaat gezien van al haar inspanningen.
7. Rondvraag en afsluiting
De vergadering doet wel de suggestie om leden die nieuw lid worden, te bellen en te vragen naar interesse
voor de bijeenkomsten.
De leden die vertrekken krijgt het bestuur wel door en de heer Aukema belt deze leden altijd op voor de
redenen van vertrek.
De heer Dirksen maakt van de gelegenheid gebruik om mevrouw Ada Vermeer formeel te bedanken met
een aardigheidje voor al het werk wat zij heeft gedaan voor de kringreis. Ook de heer Walter Kanning wordt
hartelijk bedankt voor het altijd maken van boeiende reisverslag.
Maria Genova, verzorgt aansluitend om ongeveer 20:20 een inleiding over ict, hackers , identiteitsfraude en
computerbeveiliging.
Na de pauze houdt Maria Genova, www.mariagenova.nl, (verslag van Bert Aukema) een buitengewoon
interessante voordracht over ICT, hackers, identiteitsfraude en computerbeveiliging. Maria is schrijfster van
“Komt een vrouw bij de h@cker”, en is een van de meest gevraagde sprekers over dit onderwerp.
Gehackt worden en daar na geconfronteerd worden met identiteitsfraude kan iedereen overkomen, weten
inmiddels 200.000 Nederlanders. Staat een kopie van je paspoort in je bestand, dan kan een hacker er
mee aan de haal gaan. Met jouw identiteit worden vervolgens huizen/ auto’s/etc. gekocht en niet betaald,
internetbedrijven opgericht die wel betaling vragen maar daarna niet leveren, en velerlei andere criminele
acties gepleegd. Het kan jaren duren eer jouw verdediging dat jij niet de pleger bent, wordt geaccepteerd.
Interactief met haar gehoor gaf Maria ook een aantal tips tegen hackers en oplichters.
- Bewaar geen kopie van je paspoort in je pc
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- Geef een kopie van je legitimatiebewijs alleen als dat wettelijk verplicht is, dus niet aan een hotel
- Zet op een kopie van je legitimatiebewijs waarvoor het bestemd is (b.v. “Autoverhuurbedrijf Ajax”)
Streep je burgerservicenummer door. Het staat er 2 keer, ook in het lange nummer onderaan
- Bewaar geen kopieën van belangrijke documenten in je pc, gebruik een stick of externe harde schijf
- Gebruik lange wachtwoorden en verander ze regelmatig
- Houd je anti-virusprogramma up-to-date
- Klik nooit op vinkjes die je niet vertrouwt, ook niet indien afkomstig van vrienden
- Leeg geregeld je prullenmand, ook documenten daar blijven kwetsbaar voor virussen
- Betaal niet aan hackers.
Maria acht het gebruik van internet, zoals het online bestellen, onvermijdelijk. Daarom moet het
terugdringen van de risico’s vooral komen van grotere awareness bij de gebruikers, waar deze avond een
bijdrage aan moge zijn.
De avond wordt in stijl afgesloten met een borrel in een van de andere historische kamers van De Waag.
Opnieuw hebben de thuisblijvers ongelijk gehad: zij hebben echt wat gemist!
Vastgesteld door de ALV op 7 november 2017.
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