
Wat ging er aan Herijking KLV2020 vooraf?

1995
KGvL en NILI 
vormen samen KLV

1999
Directeur Paul den Besten 
reorganiseert KLV

2001
KLV en Start uitzend-
bureau beginnen samen 
KLV Professional Match

2003
Professionalisering alumni-
beleid van WUR (Wageningen 
Ambassadors, Internationa-
lisering, Regiokringen)

2007
Bestuur start 
proces herijking 
strategie KLV2015

2008/
2011
Begin trend terugloop 
betalende leden 
en inkomsten uit 
deelneming KLV 
Professional Match

Samenwerkings-
overeenkomst 
KLV en WUR

2009
KLV wordt 
KLV Wageningen 
Alumni Network

2011
Viering 125 jaar 
bestaan KLV

2011 & 2013
Naamsbekendheidsonderzoek 
en rondetafelgesprekken

2013
Speerpunten KLV2020: 
1. maatschappelijk 

debat en dialoog 
2. ledenbinding en leden-

service (waaronder 
ondersteuning van 
studiekringen en 
netwerken)

2014
WUR start 
Wageningen 
Dialogues

2015
Samenvoeging van 
bureau KLV met 
werkorganisatie 
Universiteitsfonds 
Wageningen (UFW) en 
het alumnibureau van 
WUR en samenwerking 
met de Wageningen 
Ambassadors

2016
Aanpassing statuten 
KLV door samen-
werking met UFW en 
opheffen bureau

12 december 
ALV. Leden stemmen in met 
proces herijking KLV2020. 
Opdracht: Werk mogelijke 
toekomstscenario’s voor KLV uit, 
waaronder andere organisatie-
vorm en opheffen.

2017
1 december
KLV Conferentie ‘Inspired by 
Uncertainty’. Na evaluatie 
conferentie besluit bestuur 
proces van herijken KLV2020 
op te starten.

2019
KLV professional Match 
wordt opgeheven 
vanwege ontbreken 
business case. Werk-
zoekende WUR alumni 
kunnen voor vacatures 
terecht bij platform 
WUR Connect. 
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Voorjaar 2018
Bestuur KLV geeft opdracht 
voor opstellen Plan van 
Aanpak Herijking KLV2020 
en inrichten van een 
stuurgroep en adviesraad.

26 juni 2018
ALV, leden stemmen in met uitvoering 
Plan van Aanpak Herijking KLV2020. 
Hierin worden 3 toekomstscenario’s 
uitgewerkt via interviews en 
klankbordbijeenkomsten:
1. Voortzetten van de vereniging 

met andere strategie.
2. Transitie naar andere organisatie-

vorm.
3. Opheffen van de vereniging en 

herbestemmen vermogen.

31 oktober 2018
ALV: leden worden 
bijgepraat over voortgang 
van het traject.

Najaar 2018
Opbrengsten van de interviews en 
klankbordbijeenkomsten geven aan 
dat deze 2 richtingen hoog scoren:
• Inzetten op voortzetten studiekringen 

en netwerken.
• Opheffen en herbestemmen vermogen.

23 november 2018
De Adviesraad geeft het bestuur 
bij uitwerking van de 2 richtingen 
kaders mee:
• het moet aanvullend zijn op 

alumnibeleid van UFW.
• geef ook invulling aan behoeftes 

van studenten en jonge alumni.
• neem de opbrengsten van het 

eerdere onderzoek naar 
behoeften van studiekringen 
en netwerken mee.

12 december 2018
Op 12 december 2018 stemt 
de ALV in met het verder 
uitwerken van de twee 
voorgestelde richtingen.

April-Mei 2019
Via diepte-interviews, desk 
research en een online enquête 
wordt onderzocht wat 
KLV-leden belangrijk vinden, 
hoe ze hun loyaliteit aan hun 
Alma Mater voort willen zetten, 
hoe KLV goed afscheid kan 
nemen van haar leden, wat er 
moet gebeuren met de naam 
KLV, en hoe het resterende 
vermogen van KLV moet 
worden bestemd.16 april 2019

Bijeenkomst voor 
studiekringen en 
netwerken. 

27 november 2018
Het KLV bestuur neemt het 
besluit om deze 2 richtingen 
voor te leggen aan de ALV. 

27 mei 2019
Uitkomsten van 
enquête worden 
besproken met leden. 
Hieruit komt naar 
voren dat KLV als 
vereniging geen 
toekomstperspectief 
heeft.

2 juli 2019
ALV stemt in met het voorstel van 
het bestuur om vóór de ALV van 
3 december 2019 plannen uit te 
werken om het opheffen van KLV 
als vereniging in najaar 2020 voor 
te bereiden. 

3 december 2019
ALV stemt in met het 
bestuursvoorstel om het 
proces nader voor te 
bereiden om KLV in het 
najaar van 2020 te 
ontbinden als vereniging.

22 september 2020
ALV 2 in het kader van 
besluitvorming over 
ontbinden KLV.

3 oktober 2020
Officiële afsluiting KLV 
voorafgaand aan 
Alumni Open Dag WUR.

1 september 2020
Einde samenwerkings-
overeenkomst tussen 
WUR, UFW en KLV.

30 juni 2020
ALV 1 in het kader 
van besluitvorming 
over ontbinden KLV.

Waarom Herijking KLV2020?
Het lukt niet de dalende trend van betalende leden te 
stoppen of te keren. Verschillende acties hiertoe 
leverden niet het gewenste resultaat op. Ook de 
inkomsten vanuit deelneming KLV Professional Match 
zijn zijn gedaald tot vrijwel 0. Het programma voor de 
leden is in afgelopen jaren uitgekleed om het gat in de 
begroting kleiner te maken. Het bestuur koos ervoor 
een minimaal programma en het ledenblad KLV Update 
in stand te houden en verlies te nemen (waarvoor 
ruimte was) en actief te onderzoeken of een andere 
strategie toekomstperspectief biedt.
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