Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van
de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
1 juli 2021
Aanwezig bestuur:
Robert Dur (voorzitter)
Olaf Sleijpen (waarnemend penningmeester/secretaris)
Jasper Lukkezen
Daniël van Vuuren
Focco Vijselaar
Cindy Winder (verslag)
Afwezig bestuur:
Laura Spierdijk
Marieke Blom
Mark Kattenberg
Bas ter Weel
Aanwezige leden: 6

1. Opening en vaststellen van de agenda door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 3 december 2020
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De actiepunten zijn uitgevoerd.
3. Samenstelling bestuur
a. Aftreden Mark Kattenberg per 1 juli 2021 en Focco Vijselaar per 31-12-2021;
Mark heeft een voortrekkersrol bij NED gehad en treedt af vanwege een nieuwe functie
en de daarbij behorende extra taken. Focco heeft een actieve rol in bestuur gehad en zal
geen 2e termijn zitting nemen in het bestuur vanwege te volle agenda.
b. Aantreden Annemiek Verrips per 1 juli 2021 en Daniël Waagmeester per 1-1-2022;
Annemiek en Daniël stellen zich persoonlijk voor. In de bijlage bij de agenda zijn de
bio’s en CV’s toegevoegd.
c. Herbenoemen Daniël van Vuuren en Marieke Blom.
Daniël en Marieke zijn bereid gevonden om een 2e termijn zitting te nemen in het
bestuur.
De aanwezige leden stemmen in met bovenstaande bestuurswijzigingen.
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4. Financiële zaken:
a. Jaarverslag over het boekjaar 2020
b. Verslag van de Kascommissie (verwerkt in jaarverslag) over het boekjaar 2020
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
Bovenstaande punten worden in één keer behandeld.
Ondanks dat 2020 een lastig jaar was vanwege COVID-19 hebben we goed bezochte online en
fysieke evenementen gehad. Vanwege de online evenementen zijn de kosten beduidend lager
dan begroot.
De inkomsten zijn stabiel, er is een groei in ledenbijdrage, maar geen sponsorgelden door
derden. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserves. De royale reserves zijn om
schokken op te vangen en willen wij inzetten voor een ledenwervingscampagne, jubileumfeest
en eventueel voor een nieuw abonneemodel.
De kascommissie is tevreden over de verwerkte opmerkingen (oa toelichting op begroting) in
het jaarverslag.
Het bestuur vraagt om goedkeuring van bovenstaande punten en décharge te verlenen aan het
bestuur en de kascommissie voor het jaarverslag 2020.
Mevrouw Van der Lecq (lid) vraagt hoe het staat met de Stichting Vrienden van De Economist
en of er zicht is op de demografische opbouw van het ledenbestand van de KVS.
Bij het bestuur is er niets bekend over de Stichting Vrienden van De Economist. Dit zullen we
nog uitzoeken. Er is wel een Stichting Vrienden van de KVS, waarin een vermogen zit. Het
vermogen kan aangewend worden voor investeringen/bijzondere projecten. Het bestuur van de
Stichting Vrienden van de KVS zal beslissen welke investeringen en hoeveel geïnvesteerd
wordt in bijzondere projecten (zoals bijvoorbeeld ten behoeve van het nieuwe abonneemodel).
Het bestuur is een afspiegeling van het ledenbestand en zelfs misschien aan de oudere kant. Bij
evenementen zien we een overwegend jong publiek.
NB: Voor het afsluiten van een abonnement bij ESB/lidmaatschap KVS worden geen
geboortegegevens opgevraagd en kunnen wij niet in kaart brengen hoe het ledenbestand qua
leeftijd is opgebouwd.
De leden stemmen in en verlenen décharge aan het bestuur en de kascommissie.
5. Activiteiten/evenementen
Na de laatste ALV (3 december 2020) zijn er diverse evenementen geweest, zoals de
Preadviezen “Mededingingsbeleid”, vier Economencafés (zowel online als fysiek), de New
Paper Sessions (hybride vorm) en de National Economics Olympiad, dit jaar met een
interessante keynote van Rick van der Ploeg.
Op 7 juli vindt de KVS Jaarlezing plaats in De Balie over het thema Woningmarkt. Er zijn nog
enkele vrijkaarten beschikbaar en de lezing wordt tevens via livestream uitgezonden.
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In de planning voor het najaar staan het Miljoenennotagesprek (waarschijnlijk op do 23
september), de Nederlandse Economendag met de Tinbergenlezing (vrij 5 november), de
uitreiking van de Preadviezen “Ongelijkheid” (bij Ministerie van Sociale Zaken) en diverse
economencafés.
Het bestuur staat open voor ideeën over onderwerpen of sprekers en zijn daarvoor benaderbaar.
Mevrouw Van Kalsbeek heeft hiervoor input geleverd via de mail om aandacht te besteden aan
het onderwerp ‘Marktwerking in de zorg”. Dit zal het bestuur meenemen bij de activiteiten die
in het najaar worden georganiseerd.
6. Vernieuwen samenwerking ESB en KVS
We zijn een aantal maanden aan het verkennen hoe we een nieuwe samenwerking tussen ESB
en KVS kunnen vormgeven. We informeren in deze algemene ledenvergadering graag de leden
waar we mee bezig zijn en waar we op dit moment staan. Jasper Lukkezen (hoofdredacteur ESB
en bestuurslid KVS) geeft een korte presentatie. Als het plan een concretere vorm krijgt, dan zal
er een extra Algemene Ledenvergadering bij elkaar worden geroepen in het najaar ter
besluitvorming.
Presentatie Jasper:
We willen ESB neerzetten als Platform voor de Economie. Dit om de continuïteit van ESB te
borgen.Bovendien is het een kans voor de KVS.
In mei is in het bestuur van de KVS besloten dat het kansen biedt voor de KVS en dat de
presentatie extern gepresenteerd mag worden.
Het plan: er wordt een kleine verandering in focus aangebracht en een grote verandering in de
financiering. Van een traditioneel vakblad naar een platform voor de economie met als doel het
stimuleren van een open en intelligent economisch debat, waarbij de inhoud meer agenderende
bijdragen worden. Schrijvers van artikelen worden meer uitgedaagd om uit te leggen waarom
een artikel wordt geschreven. De financiering zal door begunstigers en leden worden gedaan.
Het platform zien wij als kans voor het maatschappelijk debat in Nederland. Aan de ene kant de
wetenschap, die richt zich op het vermeerderen van de menselijke kennis maar heeft een beperkt
bereik. Aan de andere kant heb je de opinies met een groot bereik, waarbij de inhoud een
minder belangrijke rol speelt. Het is nodig om de inzichten vanuit de wetenschap te vertalen
naar een breder publiek door gebruik te maken van een platform waarin vakmensen voor de
maatschappij schrijven.
Continuïteit ESB: ESB is een belangrijke schakel tussen beleid en wetenschap, waarbij ESB op
inhoudelijk vlak goed draait. De inkomsten zijn onveranderd en er moet hard voor gewerkt
worden. ESB heeft geen commerciële doelstelling, maar zit bij een commerciële uitgever en dit
leidt tot een hoge werkdruk in de huidige situatie.
Stappen: ESB open acces maken, daardoor toegankelijk voor iedereen met internettoegang. De
financiering komt bij begunstigers te liggen
ESB/KVS: het plan heeft kans van slagen omdat het bereik van ESB groeit en de KVS groeit in
activiteiten en ook in ledenaantal. Er is bestuurlijke rust bij de KVS en ESB heeft zijn plek bij
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FDMG gevonden. Het KVS bestuur heeft een verjongingsslag ondergaan en heeft een helder
gezamenlijk doel voor ogen. We kunnen geen stap maken met het huidige model, omdat de
finacien van ESB fragiel zijn met het huidige abonneemodel.
Financieel: begunstigers financieren het open access model, het lidmaatschap KVS financiert de
evenementen. ESB zal worden ondergebracht in een stichting, de band met FDMG blijft
behouden en de redactionele onafhankelijkheid ESB blijft behouden.
Verbetering voor KVS leden: meer en verbetering van kwaliteit artikelen en meer activiteiten
kunnen worden georganiseerd. Het basislidmaatschap wordt goedkoper, ESB vakblad is tegen
meerprijs verkrijgbaar en privé persoon kan begunstiger worden.
Voortgang & steun: vanuit universiteiten is een toezegging om mee te financieren. Er lopen
gesprekken met DNB en Overheid. In de zomer hopen wij meer toezeggingen te krijgen, zodat
we in september een go/no-go kunnen geven op het plan. Bij een go wordt het plan verder
uitgewerkt en zal er een ALV worden bijeengeroepen ter besluitvorming. Vervolgens is de
planning om 1 januari te starten.
Gespreksronde
Mevrouw Van der Lecq (KVS lid en voormalig hoofdredacteur ESB) wil graag een keer met
Jasper doorpraten. Zij vindt het goed dat KVS/ESB blijven vooruitdenken. Hoe verleid je
economen om co creatie te doen? Voor en door economen lijkt te verdwijnen. Graduele
verschuiving gradueel inzetten.
De heer Waagmeester vindt het een spannend en aansprekend plan. Abonnees nemen af, maar
geven je ook als redactie bepaalde onafhankelijkheid. Een begunstigersmodel betekent grotere
afhankelijkheid voor de redactie. De werkdruk is groot aandachtspunt en dit lijkt in nieuw
model niet te verbeteren. Tevens benoemt hij een eventuele samenwerking/fusie met MeJudice
te onderzoeken. Kwetsbaarheid vanwege onmogelijkheid voor meerjarentoezeggingen op het
plan vanuit overheid.
Jasper: er is een open uitnodiging naar MeJudice gestuurd, maar daar is nog niet op terug
gekomen. Het aantal fte’s is opnieuw bekeken en aangepast. We willen koersen op een brede
groep begunstigers vanuit verschillende hoeken, waardoor je minder afhankelijk bent. De
borging voor de lange termijn; zodra model staat, blijven doorontwikkelen. Een product maken
dat kwaliteit biedt en niet afhankelijk is van goodwill. Het model opent nieuwe deuren, waarbij
de governance goed neergezet dient te worden.
Voor auteurs is het nut voor het schrijven van artikelen nog steeds duidelijk omdat het de
motivatie geeft om begrip/inzichten voor de Nederlandse economie te verwerven.
Jasper spreekt graag nog met mevrouw Van der Lecq verder over de journalistieke
onafhankelijkheid.
De individuele econoom kan blijven deelnemen aan de KVS en ook schrijven voor het platform
van ESB, ook als zijn of haar werkgever geen begunstiger is. Evenementen zijn primair voor
KVS leden en ook schrijven van artikelen voor het platform vereist het lidmaatschap van KVS.
7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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8. Sluiting van de vergadering
De voorzitter deelt mee dat Cindy Winder het secretariaat van de KVS gaat overdragen aan Ria
den Hollander. Cindy zet haar carrière voort buiten DNB. De voorzitter spreekt een woord van
grote dank uit naar Cindy.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11:52
uur.
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