Vereniging voor Wetenschap en Levensbeschouwing
KENNISGEVING ALGEMENE LEDENVERGADERING – 20 NOVEMBER 2021

Inloop: vanaf 14:00 | start: 14:30
Geachte leden van het Thijmgenootschap,
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op
zaterdag 20 november 2021. De vergadering vindt plaats in Huize Heyendaal in Nijmegen (Geert
Grooteplein Noord 9) en vangt aan om 14:30, een half uur eerder dan aangekondigd. Vanaf 14:00
bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee. Voor deelname aan de ALV zijn wij verplicht
om te vragen naar een coronavaccinatiebewijs (schriftelijk of digitaal) of een negatieve test.
Aanmelden voor de ALV kan via de website.
Tijdens de ledenvergadering zal er ook een inhoudelijk programma plaatsvinden waarvoor u van
harte uitgenodigd bent. Meer informatie daarover vindt u op de volgende pagina.
De agenda van de Algemene Ledenvergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen
Verslag van de schriftelijke ALV 2019 – zie bijlage 1
Jaarverslag 2020 – zie bijlage 2
Financieel Jaarverslag 2020 | Oordeel kascommissie en decharge bestuur – zie bijlage 3a-c
Benoeming leden kascontrolecommissie 2021 – zie bijlage 3d
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) – zie bijlage 4
Af- en aantreden algemeen bestuur – zie bijlage 5
Presentatie vernieuwde huisstijl Thijmgenootschap
Rondvraag
Inhoudelijk programma
Sluiting

Alle relevante stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn te vinden op de website van het
Thijmgenootschap (https://www.thijmgenootschap.nl/alv-2021).

Met vriendelijke groet,

Eefje de Gelder
Secretaris Thijmgenootschap

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Thijmgenootschap op 20 november vindt er
ook een inhoudelijk programma plaats dat betrekking heeft op twee Thijm-bundels die
binnenkort verschijnen: “De jacht naar rust” door stipendiaathouder en onlangs
gepromoveerd bestuurskundige Robert van Putten en “Foute Denkers” door prof. dr. Theo de
Wit.
Zowel Robert van Putten als Theo de Wit zullen een referaat houden waarin zij ons
meenemen betreffende de highlights van de bundels. Twee externe sprekers houden een coreferaat, waaronder prof. dr. Paul van der Velde.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.
Het (volledige) programma ziet er als volgt uit:
15:30
15:45
15:50
16:10
16:25

pauze met koffie en thee en inloop
inleiding inhoudelijk programma door prof. dr. Gabriël van den Brink
referaat door Robert van Putten PhD
co-referaat door prof. dr. Paul van der Velde
vraag en antwoord zaal

16:50 pauze met versnapering
17:00
17:20
17:35
18:00

referaat door prof. dr. Theo de Wit
co-referaat
vraag en antwoord zaal
sluiting en borrel

U kunt zich opgeven via de website: https://www.thijmgenootschap.nl/alv-2021
Vanaf de website wordt u doorgestuurd naar een externe website (Eventbrite) waar u uw
gegevens verder kunt invullen. Let op: soms verdwijnen de mails van dit platform in uw spammap.

Prijs inhoudelijk programma:
Leden Thijmgenootschap
Niet-leden
Studenten

: gratis
: €7,50 (ter plaatse lid worden? Dan kunt u gratis
deelnemen)
: gratis

