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Verslag van het bestuur
De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) is in 1849 opgericht en is daarmee de oudste
beroepsvereniging van economen ter wereld. Het doel van de Vereniging is het bevorderen en verscherpen van
de economische kennis via het organiseren van intensieve gedachtewisselingen tussen de leden, door het
uitgeven van publicaties en via het bevorderen van contacten met vakgenoten.
De activiteiten van de KVS werden in 2020 sterk beïnvloed door Covid19 en in het bijzonder leidde de
pandemie tot beperkingen met betrekking tot evenementen. In het eerste half jaar zijn vanwege deze beperkingen
de economencafés doorgeschoven naar het najaar. Tevens hebben de meeste andere activiteiten op digitale wijze
plaatsgevonden.
KVS Economencafés
Er vonden drie KVS Economencafés plaats. De eerste was op 1 september in Den Haag bij Dudok. Thema: Het
begrotingsbeleid van het volgende kabinet: wat zijn verstandige keuzes? Moet het kabinet streven naar houdbare
overheidsfinanciën of is dat probleem bij de huidige rente verleden tijd? Hoe moet het kabinet omgaan met de
sterk verslechterde situatie van de overheidsfinanciën als gevolg van de coronacrisis? Is het mogelijk om meer
anticyclisch begrotingsbeleid te voeren, en zo ja, hoe moet het volgende kabinet dat dan doen?
Tijdens dit KVS Economencafé gaven Wimar Bolhuis (Universiteit Leiden), Roel Beetsma (Universiteit van
Amsterdam; European Fiscal Board) en Ester Barendregt (RaboResearch) hun visie. Vervolgens gingen zij met
de zaal in debat. Esther van Rijswijk modereerde het geheel. Dit café werd samen met Bofeb en het Willem
Drees Fonds georganiseerd. Het café kon door een select gezelschap fysiek bezocht worden. Via ons YouTubekanaal hebben ruim 200 belangstellenden het café later teruggekeken.
Op zondagmiddag 6 september vond het tweede Economencafé plaats in samenwerking met debatcentrum
Arminius. Dit Economencafe vond geheel online plaats via Zoom, omdat reisrestricties als gevolg van Covid19
het onmogelijk maakten voor de spreker om naar Nederland te reizen. Het thema was "Immoral labor markets”.
Tijdens deze zomerzondaglezing sprak Professor Roberto Weber (Universiteit van Zurich) over moreel en
immoreel werk. Welke beroepen en werkgevers zien mensen als meer en minder moreel? Hoe is dat gerelateerd
aan de salarissen die er betaald worden? En hoe gemakkelijk zijn mensen over te halen om immoreel werk te
doen? Vijftig mensen volgden het Economencafé live via Zoom, ruim 400 mensen keken het later terug via ons
YouTube-kanaal.
Op 11 november vond het derde Economencafé plaats vanuit Groningen via Zoom. Het thema was: MMT:
Modern Monetary Theory of Magic Money Tree?
De afgelopen tijd heeft Modern Monetary Theory veel aandacht in de media gekregen, mede naar aanleiding van
het boek "The Deficit Myth" van Stephanie Kelton. Tijdens dit online Economencafé gaven drie sprekers hun
visie op MMT en was er aan het einde ruimte voor vragen en discussie. De sprekers waren Christiaan van der
Kwaak (Rijksuniversiteit Groningen), Huub Meijers (Universiteit Maastricht) en Olaf Sleijpen (De
Nederlandsche Bank). De moderatie was in handen van Laura Spierdijk (Rijksuniversiteit Groningen). Er namen
ruim zestig mensen online deel aan dit café. Bijna 200 mensen keken het later terug via ons YouTube-kanaal.
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KVS New Paper Sessions
De KVS New Paper Sessions vonden dit jaar plaats op 17 juni van 12:20-17:00 uur, geheel online via Zoom. Op
het programma stonden 30 presentaties van papers, verdeeld over 10 parallelle sessies. Er waren sessies op vele
gebieden van de economiebeoefening. Na de parallelle sessies gaf Professor Johannes Spinnewijn van de
London School of Economics een keynote met als titel "The Social Determinants of Choice Quality: Evidence
from Health Insurance in the Netherlands". Er namen in totaal zo’n 70 mensen deel aan de New Paper Sessions.
KVS Jaarlezing
De KVS Jaarlezing vond online, via Zoom, plaats op 11 juni en werd gegeven door Prof.mr.dr. Femke de Vries,
hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant bij & Samhoud. Het thema van haar lezing
was: “Gedrag en leidinggeven in tijden van corona”. Aansluitend reflecteerden Prof.dr. Janka Stoker, hoogleraar
Leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, en dr. Bram van Dijk, coördinerend beleidsmedewerker bij de
directie AEP van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, op het thema vanuit hun expertise en
werkgebied. Er namen zo’n 40 mensen deel aan het evenement.
KVS Miljoenennotagesprek
Op donderdag 17 september, in de week van Prinsjesdag, vond het KVS Miljoenennotagesprek plaats met als
thema: Geld en geluk in tijden van corona. 110 mensen woonden het evenement fysiek bij in debatcentrum
Arminius in Rotterdam, en nog eens 30 mensen volgden het evenement via de livestream.
Coronacrisis en recessie, wereldwijde economische onzekerheid en overheidsingrepen bij omvallende bedrijven:
de rol van de overheid en haar begroting is invloedrijker dan ooit. Tijdens dit Miljoenennotagesprek
reflecteerden we op de algemene beschouwingen, analyseerden experts de inhoud van ‘het koffertje’ en blikten
we vooruit op het aankomende economische jaar. Daarnaast kwam de relatie tussen overheidsbeleid en het
maatschappelijk welzijn aan de orde. Sprekers waren Pieter Hasekamp (directeur Centraal Planbureau), Richard
Layard (hoogleraar arbeidseconomie, London School of Economics, via Zoom), Ivo Arnold (hoogleraar
Monetaire Economie, EUR) en Marieke Blom (bestuurslid KVS en hoofdeconoom ING). Het
Miljoenennotagesprek werd dit jaar georganiseerd samen met Arminius Debatpodium en Studium Generale van
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Tinbergenlezing en Nederlandse Economenweek
De Nederlandse Economendag was dit jaar een Nederlandse Economenweek. De Nederlandse Economenweek
2020 vond plaats van 16 tot en met 20 november, vanwege de coronamaatregelen geheel online. Er waren elke
middag twee sessies over een grote variatie aan economische onderwerpen. Op vrijdag 20 november van 16:00
tot 17:00 uur werd de Nederlandse Economenweek afgesloten met de Tinbergenlezing, die dit jaar gehouden
werd door Sendhil Mullainathan (University of Chicago) en ging over de vraag: "How Machine Learning Can
Inform Economic Analysis and Policy: The Use Of Micro-Prediction”. De lezing werd bijgewoond door ruim
150 deelnemers en ruim 400 keer teruggekeken via ons YouTube-kanaal.
Alle sessies vonden enkel online plaats, via Zoom, met mogelijkheid tot interactie.
KVS Penning
De KVS Penning voor het beste proefschrift in de economische wetenschap is ingesteld in 1999. De KVS
Penning wordt om de drie jaar (voorheen om de twee jaar) uitgereikt aan de PhD student die in de afgelopen
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periode het beste proefschrift heeft geschreven en verdedigd in de economie aan een Nederlandse universiteit.
De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag van 4.000 euro.
In 2020 mocht de jury 10 proefschriften beoordelen van 6 verschillende universiteiten. Elke economische
faculteit in Nederland was gevraagd om één of meer proefschriften voor te dragen, waarbij het maximale aantal
per faculteit te nomineren proefschriften het totale aantal beoordeelde proefschriften gedeeld door 25 bedroeg
(naar boven afgerond). Evenals bij vorige edities van de KVS Penning bestreken de genomineerde proefschriften
een breed spectrum van de economische wetenschap, bedrijfseconomie en econometrie. De lijst met
genomineerden bestaat uit een selectie van topproefschriften, van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit,
inhoudelijk interessant, goed geschreven en maatschappelijk relevant. De jury bestond dit keer uit: Robert Dur
(voorzitter), Pieter Gautier (VU), Laura Spierdijk (RUG), Marike Stellinga (NRC) en Marcel Timmer (CPB en
RUG). De KVS penning 2020 is toegekend aan Jurre Thiel. De uitreiking vond online plaats voorafgaand aan de
Tinbergenlezing op 20 november 2020. Het juryrapport is op de website van de KVS terug te lezen.
Preadviezen
Marktmacht van bedrijven kan forse schade toebrengen aan de economie. De afgelopen jaren is de zorg hierover
toegenomen, zowel in Nederland als internationaal. Tegelijkertijd is de economische wetenschap op dit gebied
volop in beweging. Een uitstekend moment daarom voor een bundel Preadviezen over mededingingsbeleid.
Marco Haan en Maarten Pieter Schinkel, twee van de meest vooraanstaande Nederlandse economen op dit
gebied, hebben de Preadviezen 2020 over dit thema samengesteld. Het is een uitermate interessante en
beleidsrelevante bundel geworden.
Op donderdag 17 december werden de KVS Preadviezen online gepresenteerd en aangeboden aan
staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.
Tijdens het online evenement hebben de preadviseurs presentaties gegeven en gediscussieerd met elkaar en met
deelnemers onder leiding van dagvoorzitter Marike Stellinga. De presentaties en discussies zijn terug te kijken
via ons YouTube-kanaal.
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vond op 3 december 2020 online via Webex plaats. De leden keurden de
jaarrekening over 2019 in deze vergadering goed, dit in navolging van goedkeuring door de Kascommissie. Deze
Kascommissie bestond uit Henk Don, Peter van Els en George Gelauff. De geplande ALV voor de zomer werd
afgelast vanwege administratieve belemmeringen en de geldende coronamaatregelen.
Erelid
De Algemene Ledenvergadering heeft begin december het erelidmaatschap verleend aan Job Swank. Job was de
afgelopen tien jaar penningmeester en secretaris van de KVS, naast zijn functie als directielid van DNB. In die
periode heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de modernisering van de KVS tot een bloeiende
economenvereniging. Job heeft tevens een grote rol gespeeld in de overstap van ESB naar de FD Mediagroep en
in de intensievere samenwerking tussen ESB en de KVS – een samenwerking die beide partijen in belangrijke
mate versterkt heeft. Job was in alle jaren een zeer betrokken en gedreven bestuurslid en heeft als
penningmeester garant gestaan voor een gezonde financiële basis. Vanwege ziekte heeft hij zijn
bestuurslidmaatschap helaas moeten beëindigen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn enorme bijdrage aan de
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KVS en de economie-beoefening in Nederland in het algemeen en wensen hem veel sterkte in deze moeilijke
tijden.
Het ledenaantal is ten opzichte van ultimo 2019 met 19 leden toegenomen en bedroeg op 31 december 2020:
1.500 leden.

Het bestuur:
Prof. dr. A.J. Dur, voorzitter
Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen, secretaris-penningmeester

Prof. dr. L. Spierdijk

Prof. dr. D.J. van Vuuren

Dr. M.A.C. Kattenberg

Prof. dr. B.J. ter Weel

Drs. F.W. Vijselaar

Drs. M.H.J. Blom

Dr. J.H.J. Lukkezen
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Jaarrekening 2020
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Balans per 31 december 2020 (na verdeling exploitatieresultaat)
EUR 1
31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA
1 Vorderingen

2 Liquide middelen

31 december 2020

31 december 2019

105.143

98.944

615

20.786

105.758

119.730

PASSIVA
6.844

15

98.914

119.714

105.758

119.730

1 Verenigingsvermogen

2 Schulden (korter dan één jaar)

Prof. dr. A.J. Dur, voorzitter

Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen, secretaris-penningmeester

Drs. M.H.J. Blom

Dr. M.A.C. Kattenberg

Dr. J.H.J. Lukkezen

Prof. dr. L. Spierdijk

Drs. F. W. Vijselaar

Prof. dr. D.J. van Vuuren

Prof. dr. B.J. ter Weel
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Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020
EUR 1
1 Baten
1.1 Vergoeding lidmaatschap ESB
1.2 Interest
1.3 Overige baten

2 Lasten
2.1 Preadviezen
2.2 Symposia en bijeenkomsten
2.3 Algemene lasten
2.4 Onvoorziene kosten

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

21.390
2
5.750

20.000
10.500

20.205
17
11.434

27.142

30.500

31.656

12.806
6.729
1.408
-

7.000
19.200
1.350
1.500

12.637
16.999
1.014
-

20.943

29.050

30.650

6.199

1.450

1.006

Batig saldo
Prof. dr. A.J. Dur, voorzitter

Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen, secretaris-penningmeester

Drs. M.H.J. Blom

Dr. M.A.C. Kattenberg

Dr. J.H.J. Lukkezen

Prof. dr. L. Spierdijk

Drs. F. W. Vijselaar

Prof. dr. D.J. van Vuuren

Prof. dr. B.J. ter Weel
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Toelichtingen op de Balans per 31 december 2020 en de Staat van Baten en
Lasten over 2020
Grondslagen voor de waardering en bepaling van baten en lasten
Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) is een vereniging en statutair gevestigd te
Amsterdam. De jaarrekening wordt opgesteld volgens RJ Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. De
waardering van de activa en passiva en de bepaling van baten en lasten vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle bedragen luiden in hele euro’s.

Toelichting op de balans per 31 december 2020
ACTIVA
1. Vorderingen EUR 6.844 (2019: EUR 15)
De post ‘Bijdrage Preadviezen’ van EUR 3.250 betreft in 2020 toegezegde sponsoring voor Preadviezen welke in
2021 zijn ontvangen. De post ‘Contributies’ van EUR 3.594 bestaat uit een vordering op ESB voor de contributies
over 2020. Vanaf 2020 worden de contributies per einde boekjaar afgerekend.

Vorderingen
Bijdrage Preadviezen
Interest
Contributies

31 december 2020

31 december 2019

3.250
3.594

15
-

6.844

15

2. Liquide middelen EUR 98.914 (2019: EUR 119.714)
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Bankrekeningen
ABN AMRO
ING

31 december 2020

31 december 2019

26
13.874

197
34.513
13.900

Spaarrekeningen
ING spaarrekening
ABN AMRO ondernemersdeposito
ABN AMRO vermogensspaarrekening
Roparco spaarrekening

19.008
47.721
18.285

34.710
19.008
7
47.705
18.283

85.014
98.914

85.004
119.714
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PASSIVA

1.

Verenigingsvermogen EUR 105.143 (2019: EUR 98.944)
31 december 2020

31 december 2019

98.944
6.199

97.938
1.006

105.143

98.944

Verenigingsvermogen
Verenigingsvermogen per 1 januari
Batig saldo
Verenigingsvermogen per 31 december

2.

Schulden (korter dan één jaar) EUR 615 (2019: EUR 20.786)

De post ‘Crediteuren’ heeft betrekking op een factuur voor kosten voor het miljoenennotagesprek. De post
‘Vooruit ontvangen omzet ESB’ 2020: nihil (2019: EUR 5.341) betreft het deel van het ontvangen voorschot dat
betrekking heeft op het eerste halfjaar van het volgend boekjaar. Vanaf 2020 wordt de omzet per boekjaar
afgerekend waardoor het saldo per einde jaar nihil is.
31 december 2020
Crediteuren

561

Vooruit ontvangen omzet ESB

-

Nog te betalen lasten
Banklasten
Contributies
Tinbergenlezing
Preadviezen

31 december 2019
5.341

29
25
615

34
25
4.653
10.733
20.786
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Toelichting Staat van Baten en Lasten over 2020
1. Baten
1.1 Vergoeding lidmaatschap ESB EUR 21.390 (2019: EUR 20.205)
De opbrengst over het jaar 2020 bedraagt EUR 21.390 (2019: EUR 20.205).
Ledenaantal per 31 december
2020

Realisatie *
2020

459
455
24
562

6.960
6.476
380
7.574

1.500

21.390

Vergoeding lidmaatschap ESB
ESB Digitaal
ESB Light
ESB Professioneel
ESB Totaal
Totaal

Begroting
2020

Gemiddelde ledenaantal
2019

Realisatie
2019

422
447
28
450

6.330
6.705
420
6.750

1.347

20.205

20.000

* In 2020 is de realisatie niet gelijk aan het ledenaantal ultimo 2020 maal de contributie. Tot en met het eerste halfjaar van 2020 werden de
contributies berekend op basis van het gemiddeld ledenaantal en per 30 juni afgerekend. Vanaf de tweede helft van 2020 is de methodiek
gewijzigd en wordt de contributie berekend op basis van het ledenaantal per 31 december.

1.2 Interest EUR 2 (2019: EUR 17)
Realisatie
2020
Interest spaarrekening

Begroting
2020

Realisatie
2019

2

-

17

2

-

17

1.3 Overige baten EUR 5.750 (2019: EUR 11.434)
In 2020 hebben veel activiteiten online plaatsgevonden waardoor er minder sponsoring heeft plaatsgevonden.
Vanwege de digitale presentatie van de Preadviezen hebben de redacteuren ervoor gezorgd dat er een
sponsorbedrag werd ontvangen voor tegemoetkoming in de kosten van de techniek voor de online presentatie.

Sponsoring
NED
Preadviezen
Overige baten
Tinbergenlezing
NED

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

5.750

3.000
-

4.500
-

-

3.000
4.500

4.100
2.834

5.750

10.500

11.434
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2. Lasten
2.1 Preadviezen EUR 12.806 (2019: EUR 12.637)

Preadviezen

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

12.806
12.806

7.000
7.000

12.637
12.637

2.2 Symposia en bijeenkomsten EUR 6.729 (2019: EUR 16.999)
Dit jaar hebben de meeste activiteiten online plaatsgevonden waardoor de kosten in 2020 beperkt zijn gebleven.

Jaarvergadering
NED
Tinbergenlezing
Miljoenennotagesprek
KVS Penning

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

956
561
5.212

100
2.000
12.000
5.100

580
16.419
-

6.729

19.200

16.999

2.3 Algemene lasten EUR 1.408 (2019: EUR 1.014)
De representatie en diverse lasten bestaan uit kosten voor de website EUR 121, representatiekosten EUR 611 en
verzekeringslasten EUR 359.

Banklasten Betalingsverkeer
Representatie/diverse
Onvoorziene kosten
Bestendiging toekomst KVS

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

317
1.091
1.408

200
1.150
1.500
2.850

330
684
1.014
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2.

Bijdragen van derden in natura

Secretariaat en administratie: De Nederlandsche Bank
Kosten Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen: De Nederlandsche Bank
NED /Tinbergenlezing zoomlicentie: European Economic Assosiation
Economencafé Den haag video- en geluidsopname: Wim Drees Fonds
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging van de KVS
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Overige gegevens
1.

Statutaire bestemming van het exploitatieresultaat

Het batig saldo over het boekjaar 2020 bedraagt EUR 6.199 en is toegevoegd aan het verenigingsvermogen.
2.

Verslag van de Kascommissie bij de Jaarrekening van de KVS over 2020

De Kascommissie heeft de Jaarrekening gecontroleerd aan de hand van de bijbehorende bankafschriften, en stelt
met genoegen vast dat daarbij geen afwijkingen zijn geconstateerd.
De Jaarrekening is door enkele doorgevoerde aanpassingen inzichtelijker geworden. De Kascommissie juicht dat
toe. Zo heeft de KVS nu een andere systematiek met ESB afgesproken voor de afdracht van de contributies, die
in het Jaarverslag voldoende duidelijk is toegelicht. Een andere verandering is dat de begroting voor het
komende jaar van een (uitgebreide) toelichting is voorzien. Dat maakt de interpretatie van de begroting voor de
leden helderder. Naar aanleiding van enkele kleinere bevindingen is het Jaarverslag op punten nog verduidelijkt.
Het bovenstaande in aanmerking nemende, gaat de Kascommissie akkoord met de Jaarrekening van de KVS
over 2020.

Amsterdam, 7 juni 2021

De Kascommissie:
Henk Don
Peter van Els
George Gelauff
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Begroting
EUR 1
Begroting 2021

Realistatie 2020

Begroting 2020

20.000

21.390

20.000

-

2

-

Deelnemersbijdrage NED

3.000

-

3.000

Bijdragen van derden:
Sponsoring universiteiten tbv NED
Bijdrage TI tbv Tinbergenlezing
Sponsoring preadviezen

4.500
3.000
-

5.750

4.500
3.000

30.500

27.142

30.500

Baten

Afdracht ESB
Interest

Lasten

Overschot

Publicaties
Preadviezen

12.000

12.806

7.000

Symposia en bijeenkomsten
Jaarvergadering
Tinbergenlezing
NED
KVS Penning
Miljoenennotagesprek

100
12.000
2.000
-

956
5.212
561

100
12.000
2.000
5.100
-

Algemene kosten
Banklasten betalingsverkeer
Bestuur/representatie/diversen
Campagne ledenactie

350
1.200
PM

317
1.091

200
1.150

Onvoorziene kosten

1.500

-

1.500

29.150

20.943

29.050

1.350

6.199

1.450
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Toelichting op de begroting
1. Baten
1.1 Afdracht ESB
Per lid wordt er door ESB € 15,75 afgedragen aan KVS. Per 2021 wordt dit jaarlijks gefactureerd op basis van
een kalenderjaar (jan-dec).
1.2 Deelnemersbijdrage NED
De jaarlijkse Nederlandse Economendag vindt traditiegetrouw plaats bij DNB. DNB neemt de cateringkosten op
zich. Van de toegangskaarten draagt ESB een bedrag af aan KVS, welke worden gebruikt voor bijvoorbeeld
bedankjes voor de sprekers en bloemen voor de NED commissie. Vanaf 2020 kunnen we tijdelijk niet bij DNB
terecht vanwege de verbouwing, maar houden we deze post aan zodat kosten op een andere locatie hierop
geboekt kunnen worden.
1.3 Bijdragen derden
Sponsoring NED is het bedrag dat aan elke universiteit wordt gevraagd voor de Nederlandse Economendag en
bedraagt € 500,- per universiteit.
Bijdragen Tinbergenlezing derden is in 2019 gedaan door het Tinbergen Institute waarvoor de Tinbergen spreker
(prof. L. Katz) ook een lezing heeft gedaan. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de reiskosten van de spreker die
vaak uit Verenigde Staten met een businessclass ticket reist.
2. Lasten
2.1 Publicaties
Preadviezen: in de bestuursvergadering van 12-03-2020 is besloten om de post Preadviezen te verhogen naar €
12.000,- vanwege de hoge kosten voor drukken en verspreiden en de wens om de Preadviezen in fysieke vorm te
laten verschijnen. In 2021 zal er niet om een sponsorbijdrage gevraagd worden.
2.2 Symposia en bijeenkomsten
Jaarvergadering: vóór 2019 werden er kosten gemaakt voor catering tijdens vergadering
Tinbergenlezing: deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit reis- en verblijfkosten. Daarnaast worden ook kosten
gemaakt voor de techniek tijdens de lezing en als cadeau ontvangt de Tinbergerspreker een Makkumer bord.
NED: de kosten bestaan uit presentjes voor de sprekers, bloemen voor de NED commissie en eventueel videoopname.
2.3 Overige kosten
Bankkosten betalingsverkeer zijn de standaard bankkosten die worden per maand/per kwartaal berekend.
Bestuur/representatie/diversen: deze kosten bestaan onder andere uit relatiegeschenken, verzendkosten, bloemen,
Davilex, internethosting.
Campagne ledenactie is in de bestuursvergadering en ALV dd 03-12-2020 besproken en zodoende opgenomen in
de begroting. Omdat deze nog concreet moet worden ingevuld, is hiervoor een PM-post opgenomen.
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2.4 Onvoorziene kosten
Hierin kunnen kosten worden opgenomen zoals een bijdrage leveren aan de techniek bij een evenement en een
bijdrage aan prijzengeld bij, bijvoorbeeld, de National Economic Olympiads.
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