CONCEPT
Verslag Algemene Ledenvergadering van
de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
3 december 2020
Aanwezig bestuur:
Robert Dur (voorzitter)
Olaf Sleijpen (waarnemend penningmeester/secretaris)
Jasper Lukkezen
Bas ter Weel
Daniël van Vuuren
Marieke Blom
Mark Kattenberg
Focco Vijselaar
Laura Spierdijk
Cindy Winder (verslag)
Afwezig bestuur:
Aanwezige leden: 5

1. Opening en vaststellen van de agenda door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit is de eerste digitale
(via Webex) Algemene Ledenvergadering in de geschiedenis van de KVS.
2. Samenstelling bestuur
a. Olaf Sleijpen neemt taken Job Swank (penningmeester/secretaris) over;
1,5 jaar geleden heeft Job Swank een hersenbloeding gekregen en recent heeft hij
aangegeven dat hij niet kan terugkeren in het bestuur. Tjerk Kroes had in eerste instantie de
taken tijdelijk overgenomen, waarna Olaf Sleijpen in februari 2020 de taken tijdelijk heeft
overgenomen. Olaf Sleijpen zal officieel tot het bestuur toetreden.
b. Bas ter Weel 2e termijn;
Bas ter Weel is 4 jaar bestuurslid, directeur SEO, hoogleraar UvA en hij stelt zich
beschikbaar voor 2e termijn.
De aanwezige leden stemmen in met bovenstaande.
3. Voordracht Erelidmaatschap
Als bestuur willen wij Job Swank een erelidmaatschap verlenen. De voorzitter leest de
voordracht voor, welke bij dit verslag is gevoegd.
De aanwezige leden stemmen in met bovenstaande.
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4. Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 28 november 2019
Mevrouw Van Kalsbeek heeft via e-mail gevraagd om de woorden ‘een lid’ in agendapunt 8: 2,
3,4,5 en 6 te vervangen door haar naam. Dit zal worden verwerkt.
Actielijst:
2. Er is geen vergelijkbare vereniging in België. De Vlaamse econoom Johannes. Spinnewijn,
keynote spreker bij de KVS New Paper Sessions dit jaar, heeft duidelijk gemaakt dat hij een
vergelijkbare vereniging in België wenst.
3. Jasper heeft voor het overlijden van dhr. Koks schriftelijk contact gehad met hem.
4. Het thema is besproken bij het KVS Miljoenennotagesprek door Professor Richard Layard.
Overige actiepunten zijn afgehandeld.

Het verslag wordt met bovengenoemde wijziging vastgesteld.
5. Financiële zaken:
a. Jaarverslag en –rekening over het boekjaar 2019
b. Verslag van de Kascommissie (verwerkt in jaarrekening) over het boekjaar 2019
c. Goedkeuring van de Jaarstukken en décharge van de Kascommissie en het bestuur
d. Toelichting winst en verlies van de Stichting Vrienden van de KVS
e. Begroting 2020 herzien
f. Begroting 2021
Olaf Sleijpen bedankt de kascommissie (Peter van Els, Henk Don en George Gelauff) voor het
kritisch controleren van de jaarrekening. Wij hebben hun opmerkingen met één uitzondering
overgenomen in de jaarrekening. De opmerking die niet is meegenomen in de jaarrekening 2019
betreft de toelichting op de begroting. Het bestuur heeft besloten om deze toelichting met
ingang van 2020 op te nemen in de jaarrekening. We hebben het jaar 2019 afgesloten met een
klein positief saldo. Er was een niet-begrote tegemoetkoming in de reiskosten van de spreker
van de Tinbergenlezing. Daar tegenover zijn de kosten van de Preadviezen en de reiskosten van
de spreker van de Tinbergenlezing hoger uitgevallen.
Hartelijk dank aan Cindy Winder en de afdeling Finance (DNB).
In de herziene begroting 2020 zijn de kosten voor de Preadviezen verhoogd naar aanleiding van
een discussie binnen het bestuur. De hogere kosten voor de Preadviezen zitten voornamelijk in
de drukkosten en verspreiding. In de begroting van 2021 zijn de hogere kosten reeds
meegenomen.
In de begroting 2021 hebben we nog niet meegenomen een post voor een mogelijke
ledenwerfactie. Het bestuur zal komend jaar verkennen of en in welke vorm een ledenwerfactie
zou kunnen plaatsvinden. .
Het bestuur vraagt om goedkeuring van bovenstaande punten en décharge te verlenen aan het
bestuur en de kascommissie voor de jaarrekening 2019.
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De leden stemmen in en verlenen décharge aan het bestuur en de kascommissie.
6. Activiteiten/evenementen
We hebben in 2020 het aantal evenementen verhoogd, waaronder ook een aantal nieuwe
evenementen (National Economics Olympiad). Er zijn veel economencafés gehouden en er was
een goede opkomst, ook bij de online cafés. Dit jaar is, door Covid-19, voor de eerste keer een
digitale Nederlandse Economenweek (in plaats van een Nederlandse Economendag) gehouden,
met veel dank aan de NEW commissie. De Tinbergenlezing werd verzorgd door Sendhil
Mullainathan. Verder hebben we ook de jaarlijkse KVS Jaarlezing en het KVS
Miljoenennotagesprek georganiseerd. Het laatste evenement dit jaar zal de uitreiking en
presentatie van de KVS Preadviezen zijn aan Staatssecretaris Mona Keijzer en ACM
bestuursvoorzitter Martijn Snoep. De uitnodiging voor dit evenement volgt via de nieuwsbrief.
We horen graag van de leden als zij ideeën hebben over activiteiten of thema’s voor een
economencafé.
7. Gedragscode
In de ALV dd 28-11-2019 is de gedragscode besproken en met de feedback heeft de voorzitter
deze voorgelegd aan Eric ten Damme. Bestuur vraagt om akkoord voor de toegestuurde versie
van de gedragscode.
Leden stemmen in om de gedragscode definitief te maken, waarna deze op de website
gepubliceerd zal worden.

8. KVS een wetenschappelijke- en beroepsvereniging
Dit agendapunt is naar aanleiding van de discussie in de ALV dd 28-11-2019. Het bestuur heeft
dit punt zojuist besproken in de bestuursvergadering en begrijpt dat de verschillende
beschrijvingen op onder andere internet en sociale media verwarring kunnen geven. Besloten is
om niet langer de beschrijving Economenberoepsvereniging te gebruiken, maar enkel de
beschrijving Economenvereniging.
De leden stemmen hier mee in.
9. Frequentie ALV
Normaal is de ALV in juni en in november. Vorig jaar is door de plotselinge ziekte van Job
Swank slechts één ALV gehouden. Dit jaar is door administratieve verhinderingen de ALV ook
slechts één keer gehouden. Voorstel van het bestuur is om de Algemene Ledenvergadering
vanaf heden één keer per jaar te houden en wel in juni. Bij urgente zaken kunnen we uiteraard
alsnog een tweede ALV bijeen roepen.
Leden stemmen in met één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.
10. Wat verder ter tafel komt
Gerard Hartsink vraagt om een nadere toelichting van het besprokene bij punt 8.
Mevrouw Van Kalsbeek heeft schriftelijk (via mail) gevraagd om aandacht voor de
onderwerpen “gratis kinderopvang” en erfpacht. Deze punten zijn kort besproken in de
bestuursvergadering. We zullen in het voorjaar een Economencafé organiseren over het systeem
van toeslagen; kinderopvang zal hierbij ook aan de orde komen.
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11. Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 16:00
uur.

Actielijst:
1. Definitieve versie gedragscode op website publiceren
2. Beschrijving van de vereniging op internet en sociale media aanpassen naar
Economenvereniging.

Bijlage: Voordracht erelidmaatschap Job Swank
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Voordracht Erelidmaatschap Job Swank
De heer prof. dr. Job Swank heeft aangegeven bij het bestuur van de Koninklijke
Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) het lidmaatschap van het bestuur
vanwege zijn gezondheid neer te moeten leggen. Zijn taken in het bestuur werden
tot dusverre waargenomen door de heer prof. dr. Olaf Sleijpen, lid van de directie
van De Nederlandsche Bank (DNB), die nu formeel tot bestuur van de KVS zal
toetreden als secretaris-penningmeester.
Tegen deze achtergrond, en vanwege de vele verdiensten van Job Swank voor
zowel de KVS alsook de economische professie in het algemeen, stelt het bestuur
van de KVS voor om aan Job Swank het erelidmaatschap van de KVS te verlenen.
Job Swank is sinds 1986 lid van de KVS, en sinds 1 januari 2011 bestuurslid en
penningmeester-secretaris. In datzelfde jaar was hij ook lid van de jury voor de
toekenning van de KVS Penning. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
modernisering van de KVS tot een bloeiende beroepsvereniging van economen in
Nederland.
Job Swank heeft tevens een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de overstap
van het tijdschrift ESB naar de FD Mediagroep en de intensievere samenwerking
tussen ESB en de KVS. Dit was een lang en veeleisend proces waarin hij, samen
met de bestuursleden en toenmalige hoofdredacteuren van ESB, zorgde voor een
veilige overgang, waarbij hij de relatie KVS en ESB wilde versterken. Dit heeft
ertoe geleid dat het voortbestaan van KVS en ESB werd gewaarborgd.
Job Swank was zeer betrokken, gedreven en bereidwillig om de vereniging niet te
laten vergrijzen en hij zorgde voor een gezonde financiële basis.
Job Swank is sinds 1 december 2011 lid van de directie van DNB; in verband met
ziekte heeft hij zijn taken per 1 februari 2020 overgedragen aan Olaf Sleijpen. Als
directielid van DNB heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de
doorontwikkeling van het macro-economische model van DNB dat nationaal en
internationaal tot de toonaangevende modellen behoort. Ook heeft hij een
belangrijke bijdrage geleverd aan de analyse naar de gevolgen van
klimaatverandering voor de economie en financiële stabiliteit. Sinds 2011 was Job
Swank ook kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, in welke functie hij een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe
pensioencontract. Sinds 2009 was hij ook lid van de Raad van Toezicht van
NETSPAR, waarvan hij in 2016 voorzitter werd.
Sinds 2002 is Job Swank ook hoogleraar Economisch Beleid aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam (EUR). Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam
staan, onder meer op het gebied van het bankwezen, monetaire economie en de
woningmarkt. Hiermee heeft hij een belangrijke en toonaangevende bijdrage
geleverd aan de economische wetenschap in Nederland.
Andere ereleden van de KVS zijn: Prof.dr. A.W .A. Boot (2015), Drs. T. de Swaan
(1996), en Dr. A.H.E.M. Wellink (1992).
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