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Introductie 
 
In 2019 werden drie annalen gepubliceerd (“De verschillende gezichten van armoede”, “Een 
vitale rechtstaat” en “Denken als ambacht:). In samenwerking met Stichting Thomas More en 
de Adelbert Vereniging werd een jaarsymposium gehouden met als thema “Robotica en vrije 
wil”. De afdelingen van het Thijmgenootschap hebben daarnaast ook een aantal eigen 
activiteiten georganiseerd, zoals het Health Disparities symposium wat mede-georganiseerd 
was door honours studenten van de Radboud Universiteit. 
 
Op 31 december 2019 bedroeg het ledenaantal 626. Per saldo is het ledenaantal met 28 leden 
afgenomen (51 uitschrijvingen, 23 inschrijvingen). Op 1 januari 2019 was het aantal leden 
598.  
 
 
Algemeen Bestuur en Wetenschappelijke Raad  
 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2019 driemaal en bestond uit:  
- prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, voorzitter;  
- prof. dr. E. (Eelke) de Jong, vicevoorzitter;  
- mr. J.E. (Jasper) van Uden, secretaris  (per 02-2020 E. (Eefje) de Gelder MSc MA) 
- drs. R.E.C. (Roland) van der Pluym, penningmeester;  
- prof. dr. G.J.M. (Gabriël) van den Brink, voorzitter van de wetenschappelijke raad;  
- mevrouw drs. M.J.Th. (Maria) Martens, bestuurslid; en 
- mevrouw A. (Annemiek) Schilpzand MSc LLM, bestuurslid.  
De Wetenschappelijke Raad vergaderde in 2019 tweemaal. 
 
 
Gezamenlijke Vergadering  
 
Op 12 juni 2019 vond een Gezamenlijke Vergadering plaats van Algemeen Bestuur en de  
Wetenschappelijke Raad.  
 
 
 



Annalen van het Thijmgenootschap 
 
107.1 De verschillende gezichten van armoede 
Ronald Tinnevelt  
 
- 107.2 Een vitale rechtstaat 
Frank van den Heuvel en Patrick Overeem (red.) 
 
- 107.3 Denken als Ambacht 
Ruud Abma 
 
 
Symposium en Algemene Ledenvergadering  
 
Op zaterdag 9 november 2019 werd in Utrecht het ATT-Jaarsymposium 2019 gehouden met 
als thema: "Robotica en de vrije wil”. Sprekers waren Ciano Aydin (Hoogleraar Philosophy of 
Existential Technology aan de Universiteit Twente) en Frank Bosman (Cultuurtheoloog 
verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Tilburg University). Ook gaven drie 
jongeren een korte presentatie (Annemiek Schilpzand, Thieme Stap, en Jelle Oostveen).  
 
Voorafgaand aan het symposium werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het 
Thijmgenootschap gehouden. Alle activiteiten vonden plaats in de Social Impact Factory te 
Utrecht. 
 
 
 


