Thijmgenootschap, vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing
Algemeen Secretariaat: prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes, Groesbeekseweg 125, 6524 CT
Nijmegen, Telefoon: 024 3611631; E-mail: J.Roes@jur.ru.nl
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET
THIJMGENOOTSCHAP D.D. ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013 IN DE AULA
(MOHRMANNKAMER) VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN
Het Algemeen Bestuur is voltallig aanwezig. Verder zijn twintig leden aanwezig.
1. Opening: Voorzitter Prof. dr. Wim van de Donk opent de vergadering om 12:35 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. 13 oktober 2012, het Jaarverslag 2012
en de Jaarrekening 2012.	
 
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 13 oktober 2012: Het verslag van de
jaarvergadering 2012 wordt zonder wijzigingen tekstueel vastgesteld en goedgekeurd, met
dank aan de secretaris. Naar aanleiding van dit verslag vraagt Dr. Maria van den
Muijsenbergh naar de stand van zaken met betrekking tot het Eindrapport van de Commissie
Toekomstvisie Thijmgenootschap d.d. 15 mei 2012. De secretaris deelt hierop mede, dat als
uitvloeisel van dit rapport een nieuwe webmaster is aangetrokken, Drs. Arjan Broers (ter
vergadering aanwezig), die zich tevens zal bezighouden met de uitvoering van het
Eindrapport, waaronder het dynamischer maken van de website in combinatie met het gebruik
van social media, het digitaliseren van de Annalenreeks en ledenwerving. De voorzitter stelt
voor, dat dit Eindrapport ter kennisneming van belangstellende leden zo spoedig mogelijk
wordt gepubliceerd op de website van het Thijmgenootschap.
4. Jaarverslag 2012 (ter vaststelling): Het Jaarverslag 2012 wordt ongewijzigd en met dank
aan de secretaris vastgesteld.
5. Jaarrekening 2012: De penningmeester Drs. Roland van der Pluym geeft een korte
toelichting op de jaarcijfers 2012. Hij overlegt vervolgens de verklaring van de
Kascontrolecommissie 2012, bestaande uit Prof. dr. Fons Plasschaert en Prof. mr. Martin Jan
van Mourik, waaruit blijkt dat de boekhouding en de jaarstukken over 2012 op 28 augustus
2013 door deze commissie zijn onderzocht en door haar inzichtelijk en correct zijn bevonden.
De jaarrekening wordt daarop vastgesteld en aan penningmeester en bestuur wordt décharge
verleend voor het financieel beheer over 2012.
6. Benoeming leden Kascontrolecommissie 2013: Voor het boekjaar 2013 wordt de
Kascontrolecommissie gevormd door het zittende lid Prof. mr. Martin Jan van Mourik en – ter
vervanging van Prof. dr. Fons Plasschaert – als nieuw lid Jhr. mr. Paul van Nispen tot
Sevenaer.
7. Wat verder ter tafel komt:
a). Namens de Medische Afdeling deelt haar secretaris Dr. Maria van den Muijsenbergh
mede, dat deze afdeling op 7 maart 2013 in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch
een interessant en succesvol avondsymposium heeft gehouden over ‘Marktwerking in de zorg.
Zorg of zegen?’. De afdeling is voornemens op 20 maart 2014 haar eerstvolgende symposium
te houden, wederom in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch, over de autonomie
van de patiënt onder de titel van ‘Baas in eigen lichaam’.
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b). Dr. Jan Jans, 21 jaar trouw lid van het Thijmgenootschap, heeft administratieve hinder
ondervonden met betrekking tot de registratie van zijn lidmaatschap. De secretaris zal trachten
deze kwestie zo spoedig mogelijk met Bureau Interface, de ledenadministrateur van het
Thijmgenootschap, op te lossen.
c). Speciaal punt is vervolgens het voorstel van het Algemeen Bestuur om, overeenkomstig
art. 3 lid 3 van de verenigingsstatuten d.d. 7 december 2012, Dr. Edith Brugmans door de
vergadering te laten benoemen tot erelid van het Thijmgenootschap. Voordat dit voorstel aan
de vergadering ter stemming wordt voorgelegd, schetst de voorzitter de vele verdiensten die
Dr. Edith Brugmans als bestuurslid en – vooral – als voorzitter van de Wetenschappelijke
Raad gedurende vele jaren voor het Thijmgenootschap heeft gehad. Het voorstel wordt
vervolgens door de vergadering bij acclamatie aangenomen, waardoor Dr. Edith Brugmans tot
erelid is benoemd. De bijbehorende oorkonde wordt door voorzitter en secretaris ondertekend
en zal na het jaarsymposium hedenavond tijdens het aansluitende diner door de voorzitter aan
het nieuwe erelid ten bewijze van haar erelidmaatschap worden uitgereikt.
8. Rondvraag: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 12:50 uur.
De goedkeuring van dit verslag staat op de agenda van de eerstvolgende algemene
ledenvergadering van het Thijmgenootschap. Die vergadering zal plaatsvinden op 1
november 2014.
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