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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET THIJMGENOOTSCHAP D.D.
ZATERDAG 31 OKTOBER 2015 IN DE AULA (UNIE VAN UTRECHT-ZAAL) VAN HET
ACADEMIEGEBOUW UTRECHT
Van het Algemeen Bestuur zijn vicevoorzitter De Jong, penningmeester Van der Pluym en de
algemeen bestuursleden Martens en Van Erp aanwezig. Verder zijn negentien leden present.
1. Opening: Vicevoorzitter Prof. dr. Eelke de Jong opent de vergadering om 12:40 uur met
een hartelijk welkom aan alle aanwezige leden. De agenda voor de vergadering wordt
ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen:
De voorzitter, Prof. dr. Wim van de Donk, en de secretaris, Prof. mr. Sebastiaan Roes, zijn
verhinderd. Voor de aanwezigen zijn kopieën beschikbaar van de agenda en de overige
vergaderstukken. De stukken zijn (en waren) ook te raadplegen op de website van het
genootschap. De aanwezigen wordt verzocht een presentielijst in te vullen.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 1 november 2014: Het verslag wordt
zonder wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag 2014 (ter vaststelling): Het Jaarverslag 2014 wordt eveneens ongewijzigd
vastgesteld, wederom met dank aan de secretaris.
5. Jaarrekening 2014 (oordeel kascommissie; ter vaststelling): De kascontrolecommissie
2014 bestond uit Dr. Hardy Beekelaar, als plaatsvervanger voor Prof. mr. Martin Jan van
Mourik (die reeds driemaal zitting had gehad in de commissie), en Jhr. mr. Paul van Nispen
tot Sevenaer. Namens de commissie is Dhr. Beekelaar aanwezig. Hij deelt mee, dat de
commissie de boekhouding en de financiële jaarstukken heeft gecontroleerd en geheel in
orde heeft bevonden. De jaarrekening wordt daarop vastgesteld en aan de penningmeester
en het bestuur wordt décharge verleend voor het in het verslagjaar gevoerde financieel
beheer.
6. Benoeming leden Kascontrolecommissie 2015: Overeenkomstig art. 17, lid 3 van de
verenigingsstatuten kan Jhr. van Nispen tot Sevenaer nog eenmaal deel uitmaken van de
kascommissie. Hij heeft verklaard daartoe bereid te zijn. Daarnaast heeft verenigingslid
Alphons de Beir AA via een e-mail aangegeven beschikbaar te zijn om zitting te nemen in de
commissie. De penningmeester zal zich nader met hem in contact stellen (hij is niet ter
vergadering aanwezig). Uitgaande van zijn daadwerkelijke beschikbaarheid gaat de
vergadering akkoord met de benoeming van beide heren tot lid van de
kascontrolecommissie 2015.
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7. Wat verder ter tafel komt:
Namens de Medische Afdeling deelt haar secretaris Dr. Maria van den Muijsenbergh mee,
dat deze afdeling:
1. op 19 maart 2015 een symposium organiseerde over ‘de Euro in de spreekkamer'.
Het was met 80 deelnemers een goed bezochte bijeenkomst, waar levendig werd
gedebatteerd met onder anderen de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Aan
het thema wordt een nummer van de Annalen gewijd;
2. tweemaal een worskhop verzorgde, voor in totaal ongeveer 100 mensen, over
persuasive technology in de geneeskunde tijdens het jubileumcongres van het
Tijdschrift voor Gezondheid en Ethiek. Het congres werd samen met de Vereniging
voor Filosofie en Geneeskunde en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid
georganiseerd op 9 oktober 2015;
3. op 10 maart 2016 haar eigen jaarlijkse symposium zal houden over het thema
‘persuasive technology: is onbewuste sturing op gezond gedrag geoorloofd?’
8. Rondvraag: Dr. Harm Goris, secretaris van de Afdeling Katholieke Theologie, vraagt of de
afdelingen overzichten van hun ledenbestand kunnen ontvangen. De penningmeester zal het
verzoek doorgeven aan het administratiekantoor. Hij wijst er overigens op, dat de afdelingen
zelf toegang hebben tot het Client Relatie Management- (CRM-) systeem dat in 2014 door
het administratiekantoor is ingevoerd. De bijzonderheden daaromtrent zullen nog eens
onder de aandacht van de afdelingssecretariaten worden gebracht. Dr. Joost van der Net,
directeur van de Stichting Thomas More, merkt op, dat aanmelding van nieuwe leden naar
zijn ervaring moeizaam verloopt, ondanks de investeringen die in het genoemde CRMsysteem zijn gedaan. Een dergelijk systeem moet de cliënt-relatie juist versoepelen en
versterken. Het bestuur neemt de zorgen die hieromtrent nu zijn ontstaan, op met het
administratiekantoor. Dhr. Van der Net geeft verder aan, dat het in de bedoeling had
gelegen om alumni van de Stichting Thomas More een actieve rol te geven bij het huidige
ATT-symposium, om zo ook jongere deelnemers aan het symposium te binden. Door een te
korte voorbereidingstijd is dit niet gelukt. Volgend jaar zal opnieuw naar deze mogelijkheid
gekeken worden. Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 13:00 uur
precies.
De goedkeuring van dit verslag staat op de agenda van de eerstvolgende algemene
ledenvergadering van het Thijmgenootschap. Die vergadering zal plaatsvinden op 12
november 2016.
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