Verslag Algemene Ledenvergadering
van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
29 november 2018
1.
Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. Aangezien de
secretaris/penningmeester Job Swank verlaat is, zal punt 5 na punt 2 worden besproken.
2.
Verslag jaarvergadering 29 mei 2018
Geen vragen en opmerkingen, dus het verslag van de jaarvergadering van 29 mei 2018 wordt
vastgesteld.
3.
Begroting 2019
Job Swank licht begroting toe.
Bijdrage NED: conservatief geraamd, volatiel bedrag.
Preadviezen wellicht hoger dan geraamd. Gaan best doen om € 6500 te halen.
Economencafés bedruipen zichzelf, hier zijn we enthousiast over.
Begroting wordt vastgesteld door ALV
4.
Samenstelling bestuur
Job Swank (secretaris) legt procedure uit: longlist door commissie; shortlist door bestuur,
eerste kandidaat Robert Dur.
Profielschets niet toegestuurd aan ALV vanwege tijdsdruk. Profielschets was hetzelfde als
vier jaar geleden. Nu Robert Dur gevraagd, voldoet ruimschoots aan profielschets.
Procedure in de ALV: Robert Dur stelt zichzelf voor. Daarna gelegenheid tot vragen aan
Robert Dur.
Vraag aan het bestuur: “Women in economics, zijn er vrouwelijke kandidaten besproken?”
Shortlist was drie mannen, maar bestuur erkent belang vrouwen.
Robert Dur licht zijn kandidaatstelling en visie toe.
Vraag aan het bestuur: “Robert Dur geschikt, maar waarom Bas Jacobs geen tweede termijn?”
Bas Jacobs licht dat zo toe.
Robert Dur per acclamatie verkozen tot voorzitter
Job Swank spreekt Bas Jacobs toe.
Bas Jacobs bedankt Job Swank, memoreert aan afgelopen vier jaar en licht zijn ontslag toe.
Sandra Phlippen heeft besloten zich terug te trekken i.v.m. benoeming Robert Dur (haar
partner).
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5.
Wat verder ter tafel komt
Dhr. Koks doet een voorstel te komen tot een statutenwijziging die er in voorziet dat de
secretaris-penningmeester nieter langer iemand hoeft te zijn uit de DNB-directie. Hij
overhandigt een brief met deze strekking aan de voorzitter.
Er volgt een stemming in de ALV of bestuur KVS over dit voorstel een advies moet geven.
Stemming: 11 voor, 5 tegen=> bestuur moet volgende ALV een advies geven over de brief
die tijdens ALV overhandigd is.

De voorzitter sluit de vergadering.
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