KLV Enquête samenvatting
Na de ALV van december 2018 is gestart met uitwerking van de denkrichting als KLV ophoudt te
bestaan. Onderdeel van deze uitwerking was het consulteren van de leden. Hoe denken alumni over hun
band met KLV en WUR, wat vinden zij inhoudelijk belangrijk en hoe denken zij over het bestemmen van
het vermogen? In mei 2019 is daarom een enquête verspreid onder KLV-leden en overige WUR alumni.
Hier hebben 216 respondenten op gereageerd. De resultaten zijn vervolgens besproken tijdens een
ledenbijeenkomst op 27 mei 2019. Dit document bevat een samenvatting van de resultaten.

Geen verschil ervaren tussen KLV en WUR alumnibeleid
Respondenten zijn over het algemeen erg trots om alumni te zijn van WUR en vinden een goede relatie
met hun Alma Mater belangrijk. Ze willen daarom ook graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen van
WUR. Daarnaast waarderen de respondenten alumniactiviteiten rondom vakinhoudelijke thema’s waarbij
ze andere alumni kunnen ontmoeten. Veruit het grootste gedeelte van de respondenten (87%) ziet
echter geen verschil tussen activiteiten georganiseerd door KLV en activiteiten georganiseerd vanuit het
alumnibeleid van WUR. Als KLV wordt opgeheven, geeft het merendeel dan ook aan dat ze voldoende
verbonden kunnen blijven met WUR en haar alumni via het WUR alumnibeleid. Ongeveer een-vijfde heeft
überhaupt geen behoefte aan activiteiten en wil alleen informatie ontvangen over WUR.
Dit geeft bevestiging dat KLV als alumnivereniging wat betreft activiteiten geen toegevoegde waarde
meer heeft. Wel willen de meeste respondenten, zo’n twee derde, op een waardige manier afscheid
nemen van KLV via een inhoudelijke activiteit waarbij er vooral naar de toekomst gekeken wordt, maar
ook stil wordt gestaan bij het verleden. De meerderheid met deze mening ziet dit als een moment om
samen te vieren met alle WUR-alumni.

Vermogen onafhankelijk van WUR besteden
KLV heeft daarnaast, voornamelijk vanwege de inkomsten van KLV Professional Match, een vermogen
opgebouwd van ruim één miljoen euro, die na het opheffen van KLV besteed moet worden in lijn met de
statuten van KLV. De meeste respondenten geven aan dat ze graag zien dat dit bedrag in een eindige
tijdsperiode (53%) of in lengte der dagen beschikbaar gesteld wordt (31%) aan doeleinden die in lijn zijn
met de statuten. Dit gebeurt kan zowel vanuit een alumnifonds op naam als stichting, waarbij het geld
onafhankelijk van WUR kan worden besteed. De mogelijke doeleinden die hierbij de meeste stemmen
kregen zijn (nieuwe) initiatieven aanvullend op het WUR alumnibeleid. Het hoogst scoort dan het
ontmoeten en verbinden van alumni rondom onderwerpen binnen het Wageningse domein, maar ook het
stimuleren van innovatieve projecten wordt belangrijk gevonden. Een derde van de respondenten vindt
het belangrijk dat bestaande activiteiten ondersteund worden. Het ondersteunen van studiekringen en
netwerken scoort dan hoog.1

Naam KLV en Predicaat koninklijk
Het fonds of de stichting kan de naam dragen van KLV. Op deze manier blijft er verbondenheid en
herkenbaarheid bestaan met de naam voor diegenen die hier waarde aan hechten, ongeveer een derde
van de respondenten. Bij het opheffen van de vereniging gaat ook het Predicaat Koninklijk verloren.
Twee derde van de respondenten geeft aan geen waarde aan dit Predicaat te hechten.

Conclusie
De deelname aan de enquête en de opkomst voor de bespreking van de resultaten bevestigen het beeld
dat KLV als vereniging geen toekomstperspectief heeft. Veel leden geven aan dat het jammer is dat KLV
stopt, maar dat het begrijpelijk is; “Nieuwe tijden vragen ook nieuwe wegen.” Er is minder behoefte aan

KLV werkt in het najaar samen met de studiekringen en netwerken uit op welke wijze zij onderlinge
verbondheid en ondersteuning vanuit de werkorganisatie UFW willen
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een vereniging in deze tijd en ze zien dat ze via het alumnibeleid van WUR goed verbonden kunnen
blijven met hun Alma Mater.

