Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde gehouden op 23 november 2017 te Den Haag
Aanwezig bestuur:
Bas Jacobs (voorzitter)
Yvonne Adema
Jasper Lukkezen
Erik Stam
Ria Aydin (verslag)
Afwezig bestuur:
Job Swank (secretaris/penningmeester)
Bas ter Weel
Michiel Bijlsma
Sandra Phlippen

1. Opening door de voorzitter
Bas Jacobs (voorzitter) opent de vergadering en dankt aanwezigen voor hun komst naar
Den Haag.
2. Verslag van de Jaarvergadering gehouden op 1 juni 2017
De leden stellen het verslag van de vorige vergadering ongewijzigd vast.
3. Vacatures in het bestuur KVS, voorstel kandidaten
De voorzitter informeert de leden dat twee bestuursleden hun aftreden kenbaar hebben gemaakt.
Erik Stam licht ter vergadering toe dat hij zes jaar met veel plezier een bestuursfunctie bij de KVS heeft
gehad, maar dat deze functie niet meer te combineren is met zijn andere werkzaamheden. Michiel Bijlsma
treedt af vanwege persoonlijke omstandigheden.
Voorzitter bedankt beiden voor hun jarenlange inzet en enthousiasme.
Als opvolger van Michiel Bijlsma stelt het bestuur Daniël van Vuuren, sectorhoofd Openbare Financiën bij
het CPB en hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie aan de Tilburg University, aan de leden voor. De
leden gaan akkoord met diens benoeming.
Focco Vijselaar, directeur Algemene Economische Politiek en hoofdeconoom bij het ministerie van
Economische Zaken, is aanwezig om zichzelf aan de leden voor te stellen als kandidaat-bestuurslid. De
leden gaan akkoord met zijn benoeming.
Met toetreding van Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING Nederland, legt het bestuur een link met de
financiële sector. De leden gaan akkoord met haar benoeming.
De voorzitter stelt vast dat het bestuur van de KVS met de drie benoemingen uit een statutair bepaald
oneven aantal leden bestaat. Vanuit de zaal komt de opmerking dat de universiteiten Maastricht, Utrecht en
Groningen niet vertegenwoordigd zijn en dat dit wel wenselijk is. Voorzitter is het met de opmerking eens
dat de academici in het KVS bestuur een evenredige afspiegeling moeten zijn van de universiteiten in
Nederland. Daarnaast is binnen het KVS bestuur een discussie gaande over hoe meer academici bij de
KVS betrokken kunnen worden.
4. Begroting 2018
Het bestuur realiseert zich dat de voorliggende begroting veel PM posten bevat en derhalve summier
inzicht geeft in de lasten den baten voor volgend jaar.
Over de structurele financiering van een aantal activiteiten dient nog besluitvorming in het bestuur plaats
te vinden. Dit gebeurt in het kader van een bredere oriëntatie op de toekomst van de KVS en de rol van de

Stichting Vrienden. Hiertoe is een ad hoc groep opgericht, bestaande uit Job Swank, Bas ter Weel en
Jasper Lukkezen. Deze groep heeft ook als taak te adviseren over een traject dat moet leiden tot
modernisering van de KVS.
Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft aangegeven de KVS financieel te willen ondersteunen voor
investeringen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de vereniging op de lange termijn. Lopende
uitgaven dienen in principe uit de begroting van de KVS zelf te worden gefinancierd. De kosten van de
Preadviezen zijn sinds 2016 sterk toegenomen door de noodzaak het publiciteitsproces te
professionaliseren. In 2016 heeft de Stichting Vrienden daar een bijdrage voor ter beschikking gesteld, in
2017 heeft de KVS de kosten voor Preadviezen ad € 12.000,- zelf gefinancierd.
In de voorliggende begroting voor 2018 is een PM post opgenomen voor de Preadviezen. Pas na overleg
van de ad hoc groep zal duidelijk worden wat de daadwerkelijke kosten zullen zijn, maar er is andermaal
ruimte voor een bijdrage van € 12.000,- aan de Preadviezen, waarmee een overschot van € 1.875,- resteert.
Het ligt in de rede dit bedrag te reserveren voor onvoorziene uitgaven.
Aan de begroting wordt een PM post toegevoegd voor extra uitgaven aan de NED gefinancierd door
sponsorbijdragen.
Een implicatie hiervan is dat de KVS voor events als de Economencafé’s externe sponsors gaat aantrekken
dan wel andere vormen van bekostiging moet onderzoeken. Het bestuur zal zich hier nog nader over
beraden.
5. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen opmerkingen.
De voorzitter dankt de aanwezige leden nogmaals voor hun komst en sluit de vergadering.

