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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
THIJMGENOOTSCHAP D.D. ZATERDAG 1 NOVEMBER 2014 IN
NOORDBRABANTS MUSEUM TE ‘S-HERTOGENBOSCH

HET
HET

Van het Algemeen Bestuur zijn voorzitter Van de Donk, secretaris Roes, penningmeester Van
der Pluym en algemeen bestuurslid Van Erp aanwezig. Verder zijn achttien leden aanwezig.
1. Opening: Voorzitter Prof. dr. Wim van de Donk opent de vergadering om 13:10 uur met
een hartelijk welkom aan alle aanwezige leden. De agenda voor de vergadering wordt
ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen:
De secretaris Prof. mr. Sebastiaan Roes deelt mede, dat een presentielijst wordt rondgedeeld
ter ondertekening en dat tevens kopieën worden uitgereikt van de agenda van deze
vergadering, het verslag van de ledenvergadering d.d. 16 november 2013, het Jaarverslag
2013 en de Jaarrekening 2013. Bericht van verhindering is ontvangen van de ereleden
Mevrouw Marijke Beekelaar-de Beus en Prof. dr. Paul van Tongeren (laatstgenoemde
vanwege zijn verblijf in de Verenigde Staten van Amerika); oud-voorzitter Prof. dr. Fons
Plasschaert is tijdens deze vergadering weliswaar verhinderd, maar hij zal ’s avonds met
echtgenote deelnemen aan het diner na afloop van het ATT-jaarsymposium 2014 te ’sHertogenbosch. Aan het symposium nemen, zo deelt secretaris Roes vervolgens mede, maar
liefst 194 belangstellenden deel. Het digitaliseringsproject dat het Thijmgenootschap
momenteel onder begeleiding van adviseur Drs. Arjan Broers onderneemt (o.a. het scannen en
publiceren op de website www.thijmgenootschap.nl van een aantal jaargangen van de
Annalenreeks), verloopt voorspoedig en is thans zo goed als afgerond.	
 
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 16 november 2013: Het verslag van de
jaarvergadering 2013 wordt zonder wijzigingen tekstueel vastgesteld en goedgekeurd, met
dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag 2013 (ter vaststelling): Het Jaarverslag 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld,
met dank aan de secretaris.
5. Jaarrekening 2013 (oordeel kascommissie; ter vaststelling): De penningmeester Drs.
Roland van der Pluym geeft een korte toelichting op de jaarcijfers van 2013. Hij overlegt
vervolgens de verklaring van de Kascontrolecommissie 2013, bestaande uit Prof. mr. Martin
Jan van Mourik en Jhr. mr. Paul van Nispen tot Sevenaer, waaruit blijkt dat de boekhouding
en de jaarstukken over 2013 op 26 augustus 2014 door deze commissie zijn onderzocht en
door haar inzichtelijk en correct zijn bevonden. De commissie heeft het bestuur als
aanbeveling in overweging gegeven de effectenportefeuille van het aan het Thijmgenootschap
gelieerde Pater de Groot Fonds door de bank te laten beheren via een
vermogensbeheersovereenkomst. Voorzitter Van de Donk deelt evenwel namens het bestuur
mede, dat het bestuur na ampel beraad heeft besloten hiertoe (vooralsnog) onvoldoende reden
te zien, mede gelet op de in de afgelopen jaren behaalde positieve resultaten, alsmede gelet op
de aan een dergelijke overeenkomst voor het Thijmgenootschap verbonden grote bancaire
onkosten. De jaarrekening wordt daarop vastgesteld en aan penningmeester en bestuur wordt
onder applaus van de vergadering décharge verleend voor het financieel beheer over 2013.
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6. Benoeming leden Kascontrolecommissie 2014: Voor het boekjaar 2014 wordt de
Kascontrolecommissie gevormd door de beide zittende leden Van Mourik en Van Nispen tot
Sevenaer. Overeenkomstig art. 17, lid 3 van de verenigingsstatuten d.d. 7 december 2012 kan
Prof. Van Mourik nog voor het boekjaar 2014, en kan Jhr. Van Nispen tot Sevenaer nog voor
de boekjaren 2014 en 2015, lid zijn van deze commissie.
7. Wat verder ter tafel komt:
Namens de Medische Afdeling deelt haar secretaris Dr. Maria van den Muijsenbergh drie
zaken mede, te weten dat deze afdeling:
a) op 20 maart 2014 in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch een interessant
en succesvol avondsymposium heeft gehouden over de autonomie van de patiënt
onder de titel van ‘Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en
gezondheid’; hieraan namen zo’n zestig belangstellenden deel;
b) op 25 september 2014 in samenwerking met Het Huis van de Compassie te Nijmegen
een interessante en succesvolle conferentie heeft gehouden voor professionals in de
zorg onder de titel ‘Compassie in de Zorg’; hieraan namen zo’n tachtig
belangstellenden deel, en:
c) op 19 maart 2015 in het Cansisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen een
avondsymposium zal houden over o.a. de bekostiging van de zorg onder de titel ‘De
euro in de spreekkamer. Geld speelt wel een rol’.
8. Rondvraag: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 13:23 uur.
De goedkeuring van dit verslag staat op de agenda van de eerstvolgende algemene
ledenvergadering van het Thijmgenootschap. Die vergadering zal plaatsvinden op 31 oktober
2015 te Utrecht.

2

