Verslag van de Algemene Ledenvergadering en Dies van de Kring van Amsterdamse
Economen op 7 november 2017 gehouden in Bibliotheek van de Industrieele Groote Club
op de Dam in Amsterdam

Agenda
1. Opening door de voorzitter en mededelingen
De voorzitter opent om 19:30 de vergadering. De voorzitter heet een aantal gasten van harte
welkom: de heer Henk Wesseling voorzitter van de Kring Andragologie, de heer Albert Goubeek
van de AUV, de heren Daan Meijer en Johan Joor. Er zijn geen mededelingen.
2. Verslag vergadering 19 juni 2017. De voorzitter refereert nog even aan de prachtige locatie De
Waag waarin de vergadering in een historische operatiekamer bij hoge temperaturen bijeen was.
De heer Westermann geeft aan dat zijn naam drie keer in het verslag onjuist is gespeld. Dit zal
worden aangepast in het verslag. Met deze wijziging is, onder dankzegging van de notulist, het
verslag van 19 juni 2017 vastgesteld.
3. Wijzigingsvoorstel begroting 2017
Ter besluitvorming ligt een stuk van Jos Otten, Daan Meijer en Johan Joor voor om de
geschiedschrijving van de KAE in een groter verband te beschrijven en het te combineren met het
100-jarig bestaand van de FEB, onze eigen faculteit. Deze heet momenteel Faculteit Economie en
Bedrijfskunde. Gezien de omvang van het project is sponsoring van het bedrijfsleven noodzakelijk.
Alvorens de vergadering besluit, licht Jos Otten nog uitgebreid het voorstel toe aan de
vergadering. Hij vertelt daarbij ook over het vorige project van de geschiedschrijving van de kring
in de vorm van interviews.
Ook Johan Joor beantwoordt nog een aantal vragen van de vergadering.
Na een discussie legt de voorzitter de drie deelbesluiten voor aan de vergadering;
a. Gaat de vergadering akkoord om de geschiedschrijving van de KAE onder te brengen in het
grotere verband van de geschiedschrijving van de faculteit? Vergadering keurt dit besluit goed.
Op verzoek van de heer Aukema wordt uitgelegd hoe de genoemde € 175.000 tot stand is
gekomen. Het betreft voornamelijk salariskosten om alle beschikbare archieven van onder andere
de faculteit te bestuderen. Ook zal een fondsenwerver worden aangetrokken. In elke
ledenvergadering zal de voortgang van het project in de vergadering ter sprake komen.
b. Gaat de vergadering akkoord om € 15.000 ter beschikking te stellen ten laste van de
voorziening van het 90-jarig bestaan? Na enige discussie over de hoogte en de herkomst van het
bedrag en met afwijzing van de suggestie om er “vooralsnog”aan toe te voegen, gaat de
vergadering akkoord.
De voorzitter meldt dat ook de Faculteit 15.000 ter beschikking stelt.
c. De vergadering gaat tevens akkoord met het instellen van een begeleidingscommissie met o.a.
de leden Erik Dirksen, Roel van der Voort, Jos Otten en Marko van Leeuwen. Mevrouw Pott zal de
commissie met raad en daad bijstaan inzake fondsenwerving.
4. Bestuurszaken
Volgens het schema zal Erik Dirksen tijdens deze vergadering aftreden.
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Met dit vertrek stelt het Bestuur voor de heer Vincent Wanders te benoemen tot algemeen
bestuurslid. Hij heeft een uitgebreid netwerk in de (financiële) bestuurlijke wereld, zoals uit zijn CV
moge blijken. De vergadering gaat hiermee akkoord.
De heer Dirksen vertelt over de afgelopen 10 jaren in het Bestuur en dat hij daar enorm trots op is
dat hij dit heeft kunnen en mogen doen. Erik refereert ook aan zijn illustere voorgangers Joop
Odink, Jan Fransen en Ton Smit. Hij noemt nog even dat hij al 41 jaar lid is van de KAE en dat hij
sinds 2003 echt actief is geworden door de Kringreis naar Kiev onder leiding van Jos Otten.
Het Bestuur heeft een tweetal oproepen gedaan voor het werven van een nieuwe voorzitter. Deze
oproepen hebben geresulteerd in een vraag om informatie, waarna de persoon aangaf thans te
weinig tijd te hebben. De tweede reactie betrof een uitgebreid schrijven van Jessica Bartels over
de staat van de KAE en hoe naar 100 jaar KAE te komen. Het Bestuur zal binnenkort aandacht
schenken aan dit schrijven, waarin een aantal herkenbare punten is genoemd.
Nu zich geen andere kandidaten hebben gemeld, is Bert Aukema, bestuurslid sinds 2011, bereid
het voorzitterschap op zich te nemen. Het Bestuur stelt daarom voor hem als voorzitter te
benoemen. Onder unaniem applaus gaat de vergadering akkoord.
Erik Dirksen overhandigd de voorzittershamer aan Bert Aukema en er ontstaat wat rumoer voor de
foto's. Erik wordt vervolgens verzocht om even weg te gaan. Tijdens die afwezigheid stelt Bert
Aukema namens het bestuur voor om Erik Dirksen na 10 jaar werk voor de KAE Lid van
Verdienste te maken. Tevens stelt het bestuur voor om Ada Vermeer Lid van Verdienste te maken
vanwege haar inzet van de afgelopen jaren als penningmeester en als medeorganisator van de
kringreizen. Erik en Ada hebben jarenlang samengewerkt. Onder luid applaus gaat de vergadering
akkoord met beide benoemingen.
Bert heeft voor de vergadering nog wel een belangrijk verzoek. Ada Vermeer kon niet aanwezig
zijn bij deze vergadering. Op 18 december is er een afscheid van Erik waarbij ook Ada Vermeer
en Marko van Leeuwen aanwezig zullen zijn. Het is de bedoeling dat dan Ada Vermeer ook in het
zonnetje zal worden gezet met haar benoeming tot Lid van Verdienste. Het is dus van belang dat
de vergadering het genomen besluit niet deelt met Ada of anderen, en dat het verslag pas na 18
december verschijnt. De vergadering zegt toe hieraan mee te werken.
Erik Dirksen wordt onder applaus weer binnengehaald.
Bert Aukema meldt aan Erik dat de vergadering heeft besloten om hem Lid van Verdienste van de
KAE te maken. Na enige toelichting op dit besluit overhandigt Bert aanErik de oorkonde die
behoort bij zijn nieuwe titel. De vertaling in het Latijn is tot stand gekomen met de hulp van
mevrouw Elly Jans. Zij is classica, dus afgestudeerd in de Griekse en Latijnse letteren,
tegenwoordig heet dat Griekse en Latijnse taal en cultuur. Zij heeft 40 jaar lesgegeven en is van
veel leergangen en schoolboeken voor Grieks en Latijn de (mede) auteur. De KAE wil haar
bedanken voor het verzorgen van de vertalingen.
Er volgt weer een fotomoment.
De heer Dirksen bedankt de vergadering met deze mooie benoeming en dat in de Industrieele
Groote Club op de Dam in het centrum van de wereld.
De nieuwe voorzitter bedankt de vergadering voor het vertrouwen met zijn voorzitterschap van de
KAE.
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Inmiddels is de spreker Rob de Vos binnengekomen. De heer Henk Wesseling, voorzitter van de
kring Andragologie, wil ook Erik bedanken voor zijn inzet met de verbinding van de beide kringen.
Hij roemt het enthousiasme van Erik om deze verbinding tot stand te brengen en levend te
houden met bijeenkomsten over bijvoorbeeld "Mechanism Design" en een voordracht over
Capacity Development en Spark. Als laatste noemt de Wesseling het meedenken over de
internationalisering van het onderwijs en de komende gezamenlijke bijeenkomst van 6 februari
2018 met Jan Woortman.
Bert Aukema bedankt Henk Wesseling voor zijn vriendelijke woorden, en zegt toe de contacten
met de Andragologen voort te zetten.
5. Verslag project "verjonging ledenbestand KAE".
Er is geen nieuws voor dit agendapunt.
6. Rondvraag en afsluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit iets voor 20:00 de vergadering en heet
de heer drs. Rob de Vos voor de Dieslezing van harte welkom.
Hij studeerde in 1977 af aan onze Economische Faculteit, en werkte bijna 40 jaar bij Buitenlandse
Zaken, onder andere als ambassadeur in Zuid Afrika. Zijn lezing heeft als titel: Het merk
“Nederland” in de wereld, en de rol van de ambassadeur.
Met deze titel hield Drs. Rob de Vos zijn lezing bij de 89 e dies van de KAE.
Wie na zijn afstuderen in 1977 aan onze Economische faculteit het vaderland heeft gediend en
vertegenwoordigd in Parijs, Sana’a, Kenya, Tanzania, Londen, Mali, Madrid, Pretoria en New
York, heeft over dit onderwerp zeker recht van spreken. Dat bleek wel uit zijn zeer onderhoudende
verhaal en aansluitende discussie.
“We hebben goud in handen, maar we verzilveren het nog niet genoeg”. Dat is de kernachtige
conclusie die de spreker trok over het sterke merk “Nederland”. Ga maar na: de 4 e plaats op de
World competitive list, ook 4e op de World Happiness list, vooraanstaand en vergelijkbaar met
Amerikaanse top instituten op het gebied van Wetenschappen (B, medisch, tandheelkundig, etc.),
en historisch vooraanstaand op het gebied van Kunst. De ruimtelijke ordening maakt ons bijna
uniek in de wereld, zeker als je bij de Randstad ook Vlaanderen en Rijnland-Westfalen betrekt.
Wel ontbreekt het naar de mening van de spreker nog te vaak aan een goede strategie en visie.
Nederland zou daarmee meer naar verre landen moeten trekken. Een gericht industriebeleid door
de overheid zou daarbij zeker kunnen ondersteunen. Een goede ontwikkeling is thans het
heropenen van posten die in het verleden juist gesloten werden. De Nederlandse posten in de
wereld zijn bij uitstek de plaatsen waar het bedrijfsleven rechtdoor naar de klant kan bewegen.
Rob de Vos meent dat tot dusverre te eenzijdig accent wordt gelegd op de Nederlandse financiële
markten, andere markten verdienen minstens zo veel aandacht. Uiteraard noemde hij daarbij ook
de Nederlandse positie op het gebied van agrarische productie. Verbazingwekkend dat een klein
landje na de VS de 2e grootste agrarische exporteur ter wereld is. En ook onze prestaties op
sportief gebied verdienen een prominentere plaats in het merk “Nederland”.
Na de lezing volgde een levendige discussie met de leden. Daarin maakte Rob onder andere
duidelijk dat van alle landen waar hij gediend heeft, Spanje hem nog het meest na aan het hart is
geworden.
En relaxter dan tijdens het voorval kon hij nu vertellen over de dreigende situatie in een woestijn in
Noord Jemen, waar hij zich uiteindelijk zonder kleerscheuren kon ontdoen van een sjeik en diens
gevolg, die het voorzien had op zijn vrouw en zijn moeder.
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Traditiegetrouw werd de avond afgesloten met een zeer geanimeerde borrel, waarbij de locatie
weer een prachtig uitzicht bood op de Dam.
Concept vastgesteld door het Bestuur op 18 december 2017.
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