Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde gehouden op 29 mei 2018
Aanwezig bestuur:
Bas Jacobs (voorzitter)
Job Swank (secretaris/penningmeester)
Jasper Lukkezen
Daniel van Vuuren
Mark Kattenberg
Ria Aydin (verslag)
Afwezig bestuur:
Marieke Blom
Sandra Phlippen
Focco Vijselaar
Bas ter Weel

1. Opening door de voorzitter
Bas Jacobs (voorzitter) opent de vergadering en dankt aanwezigen voor hun komst naar
Amsterdam.
2. Verslag van de Jaarvergadering gehouden op 23 november 2017
De leden stellen het verslag van de vorige vergadering ongewijzigd vast.
Naar aanleiding van het verslag vraagt een van de aanwezige leden hoe de stand van zaken is met
betrekking tot de daling in het ledenbestand die we hebben moeten constateren. De voorzitter
geeft aan dat de daling deels is veroorzaakt door de samenwerking met ESB medio juli 2016 en
de administratieve omschakeling die daarmee gepaard ging en deels door vergrijzing.
Het ledenaantal is sinds het begin van dit jaar stabiel.
3. Financiële zaken
3a. Jaarverslag en verantwoording door het bestuur over het boekjaar 2017
Job Swank (secretaris/penningmeester) licht het Jaarverslag 2017 toe.
Het verenigingsvermogen is ten opzichte van het vorige boekjaar nauwelijks veranderd. Eind 2016
bedroeg het vermogen EUR 94.097, op 31 december 2017 was dat EUR 94.904.
In de toelichting op de balans (pagina 8) is bij de vorderingen een aanzienlijk verschil te zien bij
de bijdrage Tinbergenlezing. In 2016 heeft de Rijksuniversiteit Groningen meebetaald aan de
kosten die gemaakt zijn voor de spreker Daron Acemoğlu.
Bij de liquide middelen (eveneens op pagina 8) is een aanzienlijk verschil zichtbaar bij de ING
spaarrekening; dit wordt veroorzaakt door het feit dat de KVS in 2017 een bedrag ad EUR 35.000
aan ESB heeft betaald als afrekening voor de contributies in 2016. De KVS ontving van ESB als
vergoeding voor de abonnementen een bedrag van EUR 22.515.
De overige baten (pagina 11) vallen in 2017 EUR 3.319 hoger uit dan begroot. De begroting heeft
geen rekening gehouden met de sponsoring van de NED door de Nederlandse universiteiten.
Voor de NED was begroot dat er een positief resultaat zou zijn van EUR 4.900; dit is daadwerkelijk
EUR 5.623 gebleken.

De kosten voor de Preadviezen (editing, vormgeving, drukken, verzenden) kwamen in 2017 voor
het eerst volledig voor rekening van de KVS. De Stichting Vrienden van de KVS heeft in 2017 het
besluit genomen EUR 64.000 te willen investeren in de vereniging waarmee bijdragen in
operationele zaken als de Preadviezen on hold zijn gezet. In de begroting voor 2018 (pagina 15) is
een bedrag opgenomen van EUR 9.559 voor de uitvoering van een stakeholderonderzoek in het
kader van de versterking en modernisering van de vereniging.
3b. Goedkeuring van de Jaarstukken en décharge de Kascommissie en bestuur
De leden stellen de jaarstukken 2016 vast en verlenen décharge aan de Kascommissie en het
bestuur.
3c. Benoeming nieuw lid Kascommissie
De heer Koning trekt zich terug als lid van de Kascommissie. Statutair is bepaald dat de
commissie uit minimaal drie leden dient te bestaan, waarmee een vacature is ontstaan.
Suggesties zijn van harte welkom.
4. Samenstelling van het bestuur
De leden zijn akkoord met de benoeming van dr. M.A.C. Kattenberg in het bestuur van de KVS.
Mark Kattenberg volgt Yvonne Adema op als vertegenwoordiger van het bestuur in de commissie
die de Nederlandse Economendag organiseert, die dit jaar op 2 november plaatsvindt.
5. Rondvraag
Er zijn geen opmerkingen.
De voorzitter dankt de aanwezige leden nogmaals voor hun komst en sluit de vergadering.

