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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 1 juli 2021.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De actiepunten zijn uitgevoerd.
3. Samenstelling bestuur
a. Herbenoeming voorzitter Robert Dur
Voorzitter trekt zich terug uit de vergadering en Olaf Sleijpen neemt bij dit agendapunt
waar. Olaf informeert de aanwezige leden dat Robert sinds 28 november 2018
voorzitter is van de KVS en nog eenmaal herbenoemd mag worden. Het bestuur heeft
unaniem besloten Robert voor te dragen voor een nieuwe termijn van vier jaar; hij
steekt er veel tijd en energie in, heeft het uitstekend gedaan, is buitengewoon zichtbaar
en het gezicht van de KVS. Ook is een wisseling van voorzitter minder gewenst
gegeven de veranderingen met betrekking tot ESB. De aanwezige leden stemmen per
acclamatie in met de herbenoeming van Robert Dur als voorzitter van de KVS voor een
termijn van vier jaar.
Robert spreekt bij terugkomst in de vergadering zijn dank uit en geeft aan er weer met
veel plezier en energie tegenaan te zullen gaan.
4. Financiële zaken:
a. Jaarverslag over het boekjaar 2021
b. Verslag van de Kascommissie (verwerkt in Jaarverslag) over het boekjaar 2021
c. Goedkeuring van de Jaarstukken en décharge van de Kascommissie en het bestuur
Bovenstaande punten worden in één keer behandeld.
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Ondanks dat 2021 evenals 2020 een lastig jaar was vanwege COVID-19 hebben we goed
bezochte online en fysieke evenementen gehad en hebben we het jaar met een positief resultaat
afgesloten. De uitgaven waren lager dan begroot en met name de sponsoring voor de NED was
een meevaller.
In de begroting 2022 zijn we uitgegaan van de huidige situatie, het open access model voor ESB
is hierin nog niet in verwerkt.
De Kascommissie is tevreden over de verwerkte opmerkingen (o.a. toelichting op begroting) in
het Jaarverslag.
Het bestuur vraagt om goedkeuring van de jaarstukken en décharge te verlenen aan het bestuur
en de Kascommissie voor het jaarverslag 2021.
Mevrouw Van der Lecq (lid) vraagt zich af waar de werkzaamheden van het secretariaat,
gesponsord door DNB, uit bestaan als FDMG de ledenadministratie afhandelt. Olaf licht toe dat
Ria in dienst is bij DNB met een divers takenpakket voor de directie; het voeren van het
secretariaat van de KVS is daar onderdeel van. Ria ondersteunt het bestuur, regelt facturaties,
houdt de website bij en organiseert evenementen waaronder de Nederlandse Economendag
(NED).
De leden stemmen in, keuren het Jaarverslag goed en verlenen décharge aan het bestuur en de
Kascommissie.
5. Activiteiten/evenementen
In het afgelopen jaar hebben we twaalf succesvolle evenementen georganiseerd, die terug te
zien zijn op onze website. De Economencafés vinden gemiddeld zes keer per jaar plaats met
goede sprekers; deze worden goed bezocht en teruggekeken op ons YouTube-kanaal. Wellicht
dat we in de toekomst dat aantal nog gaan uitbreiden.
In het najaar 2022 staat het Miljoenennotagesprek weer op het programma bij Arminius in
Rotterdam, gevolgd door de NED op 4 november bij de Campus Den Haag van de Universiteit
Leiden. Ernst Fehr houdt de Tinbergenlezing.
De Preadviezen hebben dit jaar “Corporate Governance” als thema, met Dirk Schoenmaker en
Rutger Claassen als redacteurs. Het aanbieden van de Preadviezen en een congres organiseren
we bij het ministerie van EZK.
Het bestuur staat open voor suggesties m.b.t. evenementen, onderwerpen, sprekers en locaties.
Eén van de ambities van het bestuur is om events buiten de Randstad te organiseren en is
inmiddels al in gesprek over mogelijkheden in Maastricht. Utrecht en Groningen staan op de
lijst.
Mevrouw Van Kalsbeek (lid) heeft voorafgaand aan de ALV suggesties ingediend, waaronder
het thema “Gender equality” met als mogelijke spreker o.a. Tanja van der Lippe (Universiteit
Utrecht) en “Meer bomen/planten voor de welvaart/het welzijn van mens en dier en de
financiering daarvan”. Mogelijke spreker zou Ben Vollaard (Tilburg University) kunnen zijn.
De heer Riedl (lid) noemt als mogelijk thema de stikstof problematiek en het belang van de
agrarische sector voor Nederland vanuit de economische hoek. Dit onderwerp leeft zeker in
economenland. Een special van ESB over duurzame landbouw wordt momenteel volop gelezen.
Mevrouw Van der Lecq oppert “ESG Trade-offs zoals woningbouw in het groene hart”.
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Voorzitter bedankt mevrouw Van Kalsbeek, mevrouw Van der Lecq en de heer Riedl voor hun
input.
6. Vernieuwen samenwerking ESB en KVS
Jasper Lukkezen geeft een toelichting op het vernieuwingsplan vanuit zijn rol als
hoofdredacteur ESB met als hoofdpunten:
Digitale publicaties ESB worden toegankelijk voor iedereen met een internetaansluiting.
De huidige digitale abonnementen komen hiermee te vervallen.
KVS lidmaatschap wordt goedkoper.
De relatie KVS-ESB blijft behouden en wordt versterkt.
Ledenadministratie wellicht uitbesteed, offertes zijn aangevraagd.
Merk ESB is en blijft eigendom van de KVS.
KVS heeft “change of control” clausule.
ESB blijft gehuisvest bij FDMG, die kantoorruimte en IT-faciliteiten biedt voor 5 jaar,
maar krijgt andere status. De aandelen van ESB b.v. gaan over naar een nieuw
opgerichte Stichting ESB.

Voorzitter merkt op dat de brief en presentatie die we de leden van de KVS hebben gestuurd
veel positieve reacties hebben opgeleverd, naast enkele kritische noten en suggesties ter
verbetering.
Reacties aanwezige leden ALV
De heer Möhlmann (lid) geeft aan verheugd te zijn met de plannen, vooral nu de artikelen van
ESB toegankelijk worden voor leerlingen in middelbaar en hoger onderwijs.
De heer Van Veen (lid) vindt het een mooi idee en complimenteert Jasper. Hij vraagt zich af of
er voortgang is geboekt met betrekking tot de beoogde samenwerking met Me Judice en of de
vernieuwingsplannen invloed hebben op de inhoud van ESB.
Jasper licht toe dat het bestuur meermaals bij Me Judice heeft aangegeven open te staan voor
samenwerking, maar dat er geen reactie komt. Het is geen probleem dat er naast ESB een
platform als Me Judice bestaat, het houdt de redactie scherp. De toetsingscriteria voor
publicaties ESB blijven hetzelfde, de auteurs worden wel nadrukkelijk meer gecoacht.
Ook mevrouw Van der Lecq complimenteert Jasper; er is veel tijd en energie in dit traject gaan
zitten en het resultaat is erg goed. Me Judice is opgezet in concurrentie met ESB en het kan zijn
dat zij voorstander zijn van naast elkaar blijven bestaan.
Zij vraagt zich af waar het commitment van KVS zit om de Stichting ESB langdurig te steunen?
Voorzitter antwoordt dat de vernieuwing een gezamenlijk initiatief is van ESB en KVS. ESB
blijft ons huisblad en tevens zullen we gezamenlijk blijven optrekken bij de activiteiten en dit
zelfs zullen intensiveren. Mevrouw Van der Lecq heeft in een email aan het KVS-bestuur
voorgesteld om een deel van de jaarlijkse contributie van KVS te gebruiken voor ondersteuning
van de Stichting ESB, zodat we begunstiger worden van ESB. Het bestuur heeft hier reeds kort
over gesproken en gaat dat verder uitwerken. Dit heeft invloed op onze kosten en de hoogte van
het lidmaatschapsbedrag. Het komt aan de orde in een extra ALV in het najaar.
Voorzitter informeert de vergadering over een email van Arnoud Boot, oud-voorzitter en erelid
van de KVS. Arnoud Boot doet het voorstel om in het nieuwe model alle KVS-leden eens per
jaar een papieren versie van ESB te sturen. Uiteraard brengt dit extra kosten met zich mee, maar
het kan de band tussen ESB en KVS verder versterken. Ook dit idee nemen we mee richting de
extra ALV in het najaar.
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Arnoud Boot heeft daarnaast in zijn email aangedrongen op het behoud van de band tussen
ESB, FDMG en KVS. Het op de FDMG locatie blijven van de redactie van ESB en de steun van
FDMG aan ESB lijkt daarin te voorzien. Tenslotte heeft Arnoud Boot zijn zorgen geuit over de
financiering van ESB na afloop van de eerste vijf jaren. De toegezegde middelen lopen dan af
en het is niet gegarandeerd dat alle begunstigers opnieuw zullen willen bijdragen. Het KVSbestuur deelt deze zorg. Er zijn geen garanties te geven dat de financiering na 5 jaar op peil
blijft. Anderzijds is het huidige bekostigingsmodel ook niet zonder risico’s. Het KVS-bestuur
acht de risico’s wat betreft de financiering over 5 jaar aanvaardbaar.
Na deze toelichting en discussie stemmen de leden in met de voorstellen zoals die zijn gedaan in
de brief van het KVS-bestuur van 17 juni 2022.
In september beleggen we een ingelaste ALV waarin met name het lidmaatschapstarief aan de
orde zal komen.
7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
8. Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

4

