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Uw lidmaatschap in 2020  

Geacht lid, 

Tijdens de ALV van 2 juli 2019 is besloten om de ontbinding van KLV in 2020 voor te bereiden. 

Om u goed op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, informeren we u hierbij over 

de voorgenomen vervolgstappen en verdere ontwikkelingen in 2020. Allereerst geven we u aan 

hoe u na de ontbinding van KLV uw band met de alma mater en uw mede-alumni in stand kunt 

houden: 

 U kunt lid worden, als u dat niet al bent, van één van de studiekringen en netwerken die 

jaarlijks diverse inhoudelijke activiteiten organiseren gericht op een bepaald vakgebied. 

Deze zullen na de ontbinding van KLV worden voortgezet, ondersteund door het bureau 

van het Universiteitsfonds Wageningen (UFW). 

 U kunt deelnemen aan het alumniprogramma dat wordt uitgevoerd door het UFW, ook 

na de ontbinding van KLV; het jaarprogramma vindt u hier. 

 Het resterende vermogen van de vereniging KLV wordt via een KLV-Alumnifonds 

ondergebracht bij het UFW. Wanneer u uw betrokkenheid straks wilt blijven uiten door 

donateur te worden van dit fonds, ondersteunt u daarmee toekomstige alumni-

activiteiten in aanvulling op het huidige alumniprogramma. 

Vanwege de voorgenomen ontbinding van KLV heeft de ALV van 2 juli 2019 besloten om voor 

2020 niet meer de KLV-contributie op de bekende wijze te heffen. In plaats daarvan vraagt het 

KLV-bestuur u het contributiebedrag over 2020 te voldoen in de vorm van een éénmalige 

donatie, en zo de financiering te waarborgen voor: een boek over ruim 130 jaar KLV en haar 

voorgangers; het voortzetten van het Young KLV-programma; én het sponsoren van het Science 

Café Wageningen. Bovendien kan daarmee het ledenprogramma zoals u van ons gewend bent 

in elk geval tot september volgend jaar worden voortgezet. 

Wat het genoemde boek betreft: Het bestuur heeft de journalisten Joost van Kasteren (oud-

voorzitter) en Martijn de Groot opdracht gegeven tot het vastleggen van de geschiedenis van 

KLV. De schrijvers hebben de opdracht om niet alleen een beschrijving te geven van de 

verschillende periodes uit het leven van de vereniging, maar ook de betekenis van KLV voor het 

huidige en toekomstige alumnibeleid van Wageningen University & Research te belichten. Wij 

garanderen u een prettig leesbaar boek voorzien van boeiend archiefmateriaal en anekdotes uit 

de rijke geschiedenis van onze vereniging. Tijdens de afscheidsbijeenkomst in oktober 2020 zal 

het boek worden gepresenteerd. Alle leden die de donatie van het voormalige contributiebedrag 

doen, krijgen natuurlijk een exemplaar toegestuurd. 

In februari 2020 ontvangt u de gebruikelijke nota met daarop vermeld de éénmalige donatie (en, 

indien u lid bent van een studiekring of netwerk, de contributie daarvoor). 

Mocht u onverhoopt het contributiebedrag in 2020 voor deze laatste maal niet willen omzetten in 

zo’n éénmalige donatie, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar secretariaat.klv@wur.nl 

vóór 1 januari 2020. Wij zullen er dan voor zorgen dat op uw nota een contributiebedrag van 0 

euro staat vermeld voor uw lidmaatschap van KLV. 
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Algemene Ledenvergadering 

Op 3 december 2019 is de eerstvolgende ALV. De voorbereidingen om KLV als vereniging te 

ontbinden staan op de agenda. U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden door een mail 

te sturen naar secretariaat.klv@wur.nl.  

Namens het bestuur van KLV, 

Han Swinkels, voorzitter 

  Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief van het bestuur? Klik dan hier.  
 

 

  

 

KLV hecht belang aan de bescherming van uw 
privacy en het transparant, persoonlijk en 
betrouwbaar maken van onze diensten. Bekijk 
onze privacyverklaring. 
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