Voorstel herziening KVS lidmaatschap

Achtergrond
We zijn verheugd over de enthousiaste reacties op en de instemming met het open-access plan
van ESB tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KVS van 30 juni jl. Actuele informatie over
de transitie kunt u terugvinden op deze website: www.esb.nu/transitie.
Zoals besproken tijdens de vergadering, is er nog een aantal belangrijke keuzes te maken wat
betreft KVS-lidmaatschapsvormen en lidmaatschapsbedragen. Daarover gaat een extra Algemene
Ledenvergadering van de KVS op maandag 12 september van 13:30 tot 14:30 uur. Het bestuur
van de KVS heeft een voorstel voorbereid dat we graag ter bespreking en goedkeuring aan de
leden voorleggen.

Huidige situatie
De KVS is nu verbonden met ESB. ESB publicaties en KVS bijeenkomsten versterken elkaar en
bij de administratie van lidmaatschappen en abonnementen wordt samen opgetrokken (een
abonnement op ESB is ook altijd een lidmaatschap van de KVS).
Veranderingen bij ESB. Met de start van het ESB platform voor economie stopt ESB met zijn
abonnement voor digitale toegang. Ook stopt de FD Mediagroep met het – om niet - administreren
van de abonnementen van ESB en de lidmaatschappen van de KVS. Beide dwingen tot een
herziening van het KVS lidmaatschap, en de relatie tussen KVS en ESB.
Wensen ledenvergadering. In de Algemene Ledenvergadering van de KVS zijn op 30 juni jl.
twee wensen gearticuleerd: instandhouding van de band met ESB en mogelijke structurele
financiële ondersteuning van KVS voor ESB. Met deze wensen is rekening gehouden bij het
ontwerpen van het onderliggende voorstel.

Gezamenlijk optrekken ligt voor de hand
Er is een gedeeld doel. Een kwalitatief hoogwaardig communicatieplatform voor economie
draagt bij aan de doelstellingen van de KVS. De discussies bij KVS bijeenkomsten leiden tot betere
inzichten in de economie en argumenten voor beleid, en dragen zo bij aan de doelstellingen van
ESB.
KVS en ESB versterken elkaar. ESB als publicatiemedium vergroot het bereik van de KVS. De
band met de KVS verschaft ESB legitimiteit. Desgewenst maken we gebruik van elkaars expertise
en netwerk.
Strategie. Instandhouding van een beperkte betaalrelatie vanuit KVS-leden voor ESB mitigeert
een deel van het risico mocht ESB open access onverhoopt falen. Ook helpt een beperkte bijdrage
namens de KVS-leden ESB in het verkrijgen van financiële steun van institutionele partijen.
Geen dubbel werk. Met de overgang naar open access moet er zowel voor de abonnementen van
ESB op papier als voor de lidmaatschappen van de KVS een nieuwe manier gevonden worden om
deze te administreren. ESB heeft er daarbij voor gekozen om een digitale omgeving voor
abonnementenbeheer en lidmaatschapsadministratie te laten bouwen die dit najaar zal worden
opgeleverd. De KVS is uitgenodigd daar ook gebruik van te maken en heeft die uitnodiging
geaccepteerd. Alternatieven zoals zelf de administratie voeren of een extern bureau inschakelen
zijn onderzocht en leiden tot substantiële kosten. In lijn met de besluitvorming in de Algemene
Ledenvergadering van de KVS van 30 juni jl. draagt de Stichting Vrienden van de KVS eenmalig
25K bij aan de transitiekosten van ESB. Een deel van dit geld is bestemd voor het bouwen van de
digitale omgeving voor de papieren abonnementen van ESB en de lidmaatschappen van de KVS.
Zo min mogelijk gedoe. Administratieve samenwerking is vanuit het perspectief van de leden
logisch. Zij zijn het nu gewoon om een factuur te ontvangen en een aanspreekpunt te hebben voor

zowel het KVS lidmaatschap als het ESB abonnement. Dat zo houden vergemakkelijkt de
communicatie naar de leden toe.

Keuze voor studentleden
Studentleden. De afgelopen jaren hebben veel studenten aangegeven graag lid te worden van de
KVS, maar op te zien tegen het lidmaatschapsbedrag, dat tot nu toe minimaal 68 euro bedroeg.
De vernieuwing van ESB maakt het mogelijk om een lidmaatschap voor studenten aan te bieden
tegen een gereduceerd tarief.
Maximale duur. Een studentlidmaatschap duurt maximaal drie jaren, waarna het automatisch
wordt omgezet in een regulier lidmaatschap, tenzij het lid kan bewijzen dat zij/hij nog steeds
studeert (maximale verlenging met een jaar mogelijk) of het lidmaatschap wordt opgezegd.
Gratis of goedkoop. Zowel voor een gratis als voor een laagtarief lidmaatschap voor studenten
zijn goede argumenten. Gratis biedt de laagste drempel voor het lidmaatschap, maar zal ook veel
beperkt in de KVS geïnteresseerde studentleden opleveren en vraagt om een grotere kruissubsidie
van reguliere leden. Een beperkt lidmaatschapstarief selecteert een beetje, creëert al een
betaalrelatie en vraagt om minder kruissubsidie.

KVS als begunstiger van ESB
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is de wens geuit dat de KVS een begunstiger wordt
van ESB. In het onderliggende voorstel wordt dat vormgegeven door een vast bedrag per KVS-lid
te bestemmen als bijdrage van de KVS aan ESB.

De nieuwe afspraken samengevat
Versimpeling lidmaatschap. In de nieuwe situatie is er een regulier KVS lidmaatschap en een
KVS lidmaatschap voor studenten. Daarnaast is het mogelijk om een abonnement op het ESB
vakblad (op papier) af te sluiten. Dit betekent een reductie in het aantal lidmaatschapsvormen: er
is nu een KVS/ESB Light, een studentenabonnement, een (niet meer af te sluiten)
pensioenabonnement, een ESB digitaal en een ESB Totaal. Daarnaast kent ESB verschillende
soorten zakelijke abonnementen.
Structurele steun voor ESB. De KVS treedt op als begunstiger van ESB. Deze bijdrage is een
vast bedrag per lid.
Samen aanbieden. KVS biedt haar lidmaatschap aan via de digitale omgeving die bij ESB
gebouwd wordt. ESB is verantwoordelijk voor de bouw van deze omgeving, KVS draagt bij aan de
instandhoudingskosten (via het vaste bedrag per lid) en eenmalig aan de bouw (via de Stichting
Vrienden van de KVS).
Evaluatie. De hoogte van de nieuwe contributies wordt in 2023 geëvalueerd, tegen de
achtergrond van de inflatie en de implementatie van open access.

Twee varianten
We stellen de ledenvergadering twee varianten voor waaruit gekozen kan worden. Leden kunnen
uiteraard ook met amendementen komen. Het bestuur van de KVS heeft een voorkeur voor de
tweede variant (dus: geen gratis lidmaatschap maar een goedkoop lidmaatschap voor studenten).
Variant met gratis lidmaatschap voor studenten.

-

Regulier lidmaatschapstarief 35,50 euro.
Dit bedrag is bestemd voor:
o Niveau huidige begroting KVS: 15,50 euro

-

o Kruissubsidie studentleden: 5,00 euro
o 1x per jaar KVS verenigingsnummer van ESB op papier: 2,73 euro
o Bijdrage aan ESB voor begunstiging en administratiekosten: 12,27 euro
Studentlidmaatschapstarief 0 euro
Optioneel: ESB vakblad 12x per jaar op papier 99 euro

Variant met goedkoop lidmaatschap voor studenten.

-

-

-

Regulier lidmaatschapstarief 30,50 euro.
Dit bedrag is bestemd voor:
o Niveau huidige begroting KVS: 15,50 euro
o 1x per jaar KVS verenigingsnummer van ESB op papier: 2,73 euro
o Bijdrage aan ESB voor begunstiging en administratiekosten: 12,27 euro
Studentlidmaatschapstarief 5,00 euro
Dit bedrag is bestemd voor:
o 1x per jaar KVS verenigingsnummer van ESB op papier: 2,73 euro
o Bijdrage aan ESB voor begunstiging en administratiekosten: 2,27 euro
Optioneel: ESB vakblad 12x per jaar op papier 99 euro

Verandering voor de leden per lidmaatschapsvorm
▪

▪

▪

▪

▪

ESB/KVS light:
•
Tarief: van 68 euro naar 35 of 30,50 euro/jaar
•
EXTRA: toegang tot ESB digitaal,
•
MINDER: niet 3, maar 1x per jaar ESB op papier
ESB digitaal:
•
Tarief: van 147 naar 35 of 30,50 euro/jaar
•
EXTRA: 1x per jaar ESB op papier
ESB totaal:
•
Tarief: van 222 naar 134 of 129,50 euro/jaar (35/30,50 + 99)
•
Dienstverlening. Geen verschil.
Studentenabonnement:
•
Tarief: van 68 naar 0,00 of 5,00 euro/jaar
•
EXTRA: 1x per jaar ESB op papier
Bedrijfsabonnement:
•
Tarief: van 339 naar 99 euro/jaar
•
Dienstverlening. Geen verschil.

Risico’s
Administratieve overgang blijkt complexer. KVS loopt het risico leden te verliezen als de
nieuwe digitale omgeving niet op tijd klaar is of de overgang niet soepel loopt. Dit risico is te
beperken door een tijdelijke overbrugging beschikbaar te hebben (en die heeft ESB).
Lidmaatschap blijkt, nu ESB digitaal gratis is, onvoldoende aansprekend. In dat geval
verliest de KVS leden. Vanwege de reserves van de vereniging is direct ingrijpen niet nodig en kan
getracht worden via investeringen de vereniging aantrekkelijker te maken danwel de propositie
aan te passen. Overigens verwachten we dat een vrij toegankelijke ESB ook positief afstraalt op de
KVS en dat de verlaagde lidmaatschapstarieven ook veel nieuwe leden zullen aantrekken.
Studentlidmaatschap is te succesvol. Als er meer gratis studentleden komen dan reguliere
leden is de kruissubsidie onvoldoende en zal de vereniging op haar reserves interen.
ESB komt afspraken slecht na. ESB en de KVS hebben grotendeels parallelle belangen, dus dit
risico is beperkt. Daarnaast heeft de KVS medezeggenschap bij ESB (merkrecht in eigendom,
bestuurslid in stichting ESB).

