NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING – 20 NOVEMBER 2021 – ONLINE
Aanwezig (waarvan een gedeelte na 15:30): 34 personen
Afwezig met notificatie: 8 leden
1. Opening
Voorzitter Wim van den Donk opent de digitale vergadering om 14:30 en heet iedereen welkom. Hij
geeft aan dat het jammer is dat het programma uiteindelijk toch online georganiseerd moest
worden, maar dat we gelukkig dankzij de technologie toch bijeen kunnen komen. Het diner met het
afscheid met Hanneke Westhoff van Valkhof Pers zal op een later moment alsnog georganiseerd
worden.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen
De secretaris deelt mee dat het Thijm-archief opgeruimd zal worden begin januari 2022 en dat er een
heel aantal eerdere jaargangen beschikbaar zullen komen. De voorzitter vult aan dat deze voor leden
tegen fikse korting beschikbaar zullen komen, en dat het oude archief inmiddels is gedigitaliseerd.
Er volgt een bericht op de website t.z.t. zodra zaken in een verder stadium zijn.
4. Verslag van de schriftelijke ALV 2019 – zie bijlage 1
Geen opmerkingen bij het schriftelijke verslag; deze wordt vastgesteld.
5. Jaarverslag 2020 – zie bijlage 2
Geen opmerkingen bij het jaarverslag; deze wordt vastgesteld.
6. Financieel Jaarverslag 2020 | Oordeel kascommissie en decharge bestuur – zie bijlage 3a-c
Penningmeester Roland geeft een korte toelichting. Er is in 2020 een overschot van ca. €15000. De
voornaamste reden daarvoor is dat er weinig tot geen fysieke activiteiten ontplooid zijn door de
omstandigheden veroorzaakt door COVID19.
De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden en stelt de Algemene
Vergadering voor de jaarrekening 2021 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De
vergadering stemt hiermee in.
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De kascommissie, penningmeester en secretaris worden door de voorzitter bedankt voor hun
werkzaamheden.
Tevens wordt benoemd dat het aantal Thijm-leden afneemt. Het is zaak om dat onder de aandacht te
brengen bij jongeren. De lezing van Paul van Tongeren op 2 april 2022 zou een mooie mogelijkheid
zijn.
7. Benoeming leden kascontrolecommissie 2021 – zie bijlage 3d
Willemien de Mulder (1e keer) en Fons Plasschaert (2e keer) zijn bereid gevonden om zitting te
nemen in de kascontrolecommissie 2021. Dat voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
8. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) – zie bijlage 4
De secretaris licht het document kort toe: het gaat erom dat er nieuwe regelgeving is m.b.t. bestuur
en toezicht van verenigingen. Op de manier zoals in het document verwoord, voldoen we als
vereniging aan die nieuwe richtlijnen.
Patrick Overeem heeft een vraag over p.2 betreffende de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Verandert die noodzaak in de toekomst mogelijk, is het niet mogelijk om dat voor één keer vast te
leggen? De voorzitter geeft aan dat het naar het oordeel van het bestuur niet aan de orde is
momenteel. In de toekomst zou het wel zo kunnen zijn dat er risico’s genomen worden die groter zijn
dan nu. Dergelijke risico’s worden niet zonder medeweten en instemming van de ALV genomen,
maar zo’n verzekering blijft alsnog wel als mogelijk aandachtspunt spelen. We houden daar dus oog
voor.
We sluiten af met de opmerking dat er grondig kennis is genomen van de nieuwe wetgeving. Als
vereniging (en bestuur) houden we hier actief aandacht voor.
9. Af- en aantreden algemeen bestuur – zie bijlage 5
Het huidige team heeft er nog zin in, maar staat wel open voor een wisseling van de wacht en/of
aanvulling. Wim van de Donk geeft aan dat het bijvoorbeeld wel tijd is voor een nieuwe voorzitter,
maar hoeft niet direct en is niet urgent. Aankomende periode kunnen we rondkijken.
De verlenging van de bestuurstermijnen van Eelke de Jong, Wim van de Donk, Roland van der Pluym
en Maria Martens wordt geaccordeerd door de vergadering.
10. Presentatie vernieuwde huisstijl Thijmgenootschap
De voorzitter benoemt allereerst dat we als Thijm meer in willen zetten op social media en website.
Daarom zijn recentelijk de missie en logo van Thijm opgefrist en in een nieuw jasje gestoken om op
die manier het Thijmgenootschap een frisse uitstraling te geven.
Bestuurslid Annemiek Schilpzand onthult het nieuwe logo door middel van een presentatie; de
hertaalde missie zal binnenkort ook op de website verschijnen.
Maria van den Muijsenbergh vraagt hoe e.e.a. praktisch gaat werken. Bij de medische afdeling kan
dat via Maaike verlopen. Verder kan Annemiek helpen met alle andere praktische zaken. De
suggestie wordt gedaan om alles downloadable te maken via een besloten gedeelte op de website.
Herman Kaiser benoemt nog de mogelijke oubolligheid van het Thijm. Hij merkte afgelopen weken
dat bij het noemen van de bijeenkomst van het Thijmgenootschap, mensen wat fronsten. Herman
suggereert het idee om Thijm als vereniging neer te zetten i.p.v. genootschap.
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Bestuurslid Annemiek Schilpzand brengt in dat een genootschap ook juist weer iets vernieuwends is,
en dat het juist goed zou kunnen werken om het genootschappelijke meer naar voren te brengen.
Het punt is wel zeker iets om over na te denken en te bespreken binnen AB. Wim beaamt dat een
genootschap-zijn ook iets moois heeft. Veel verenigingen hebben het moeilijk; als genootschap kun
je naast inhoud ook de mooie aspecten naar voren brengen.
De voorzitter bedankt de ontwerper, Maaike en Annemiek voor het ontwerp en de algehele
organisatie rondom de nieuwe huisstijl.
Ad Vorselaars vraagt of er een aantal banners op voorraad kan zijn zodat we die kunnen gaan
gebruiken. Dat is inderdaad mogelijk, er zijn er al een aantal.
In het licht van ledenwerving draagt Louis Palmen het idee aan van een Linkedin-groep en eventueel
een Facebook-pagina. Bestuurslid Annemiek Schilpzand benoemt dat er mogelijk iemand voor ons
communicatie en ledenwerving op zich kan nemen.
Louis Palmen suggereert verder om wat kleine attenties te maken om Thijm duidelijker te
presenteren en mensen aan ons te binden. Dus inzetten op een symbool zoals een Thijm-speld,
Thijm-visitekaartje of boekenlegger.
De secretaris benoemt verder dat het persoonlijk uitnodigen van bekenden ook een goede strategie
kan zijn, als tip van de eerder genoemde beoogde communicatie-medewerker.
De voorzitter benoemt dat Linkedin een heel handig en goed platform is waar we als Thijm iets mee
moeten doen. Zodra er meer bekend is over de nieuwe plannen, komt het bestuur daarop terug.
Voor nu is er in ieder geval als eerste stap bij elke bundel één bestuurslid verantwoordelijk voor de
publicatie rondom die bundel.
11. Rondvraag
Maria van den Muijsenbergh heeft twee mededelingen namens de medische afdeling:
- De afdeling is gevraagd om in de begeleidingscommissie van de Hipgametes-studie van Amsterdam
UMC mee te denken over de toepassing van ‘niet-levensvatbare embryo’s’, vanuit ethisch en
filosofisch perspectief.
- De afdeling heeft een gift gekregen van €15000 van de stichting Gezondheidszorg en ethiek. Het
idee is om mogelijk een symposium te organiseren met de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde
en het tijdschrift filosofie en geneeskunde.
Zowel de voorzitter van het AB als de WR benoemen dat het Thijm goed aan zou kunnen haken bij
activiteiten van de WRR: het recente rapport over zorg en AI. Dat kan in de vorm van een
(gezamenlijke) conferentie of als afdeling en is een manier om het Thijm in het vizier te brengen. Het
Thijm kan vanuit levensbeschouwelijk perspectief zich (actiever) in mengen omdat de WRR dat in
haar hoedanigheid niet kan. Er zijn momenteel al allerlei connecties met het Thijm.
Bestuurslid en voorzitter van de WR Gabriël van den Brink benoemt dat de bundels wat achter lopen
door corona. De WR is zich daarvan bewust en doet haar best om dat in te lopen. Aankomende
nummers betreffen dat van Theo de Wit over ‘Controversiële denkers’, Patrick Overeems nummer
over ‘Postliberale democratie’. Ook is er een nummer over gender in de maak. De secretaris vult aan
dat begin december ook het nummer van Stipendiaathouder Robert van Putten ‘De jacht naar rust’
verschijnt.
Louis Palmen vraagt zich af of de UBO-registratie bij de KVK geregeld is. Moet vòòr 27 maart
aanstaande. De voorzitter geeft aan dat dit momenteel geregeld wordt door de penningmeester.
12. Inhoudelijk programma
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WR-voorzitter en bestuurslid Gabriël neemt het voorzitterschap over, en een aantal mensen sluit aan
bij het inhoudelijke gedeelte van de vergadering.
Er zijn lezingen van Robert van Putten en Paul van der Velde n.a.v. de te verschijnen bundel ‘De jacht
naar Rust’ en na een korte pauze houdt Theo de Wit een referaat over zijn te verschijnen Thijm essay
‘Controversiële denkers’.
13. Sluiting
Voorzitter Wim van de Donk sluit rond 17:45 de vergadering.
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