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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET
THIJMGENOOTSCHAP D.D. ZATERDAG 13 OKTOBER 2012 IN DE AULA
(KARDINAAL ALFRINKZAAL) VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN
Het Algemeen Bestuur wordt bij deze vergadering vertegenwoordigd door prof. dr. Edith
Brugmans, bestuurslid en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, en drs. Roland van der
Pluym, penningmeester en notulist van deze vergadering. Verder zijn 10 leden aanwezig.
1. Opening: Prof. dr. Edith Brugmans opent de vergadering om 12:45 uur. Zij licht de
afwezigheid van de andere leden van het Algemeen Bestuur toe, die deze dag om
verschillende redenen verhinderd zijn, en heet de aanwezigen welkom. De agenda voor de
vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen:
a) Een presentielijst wordt ter ondertekening rondgedeeld en kopieën worden uitgereikt van
het verslag van de ledenvergadering d.d. 15 oktober 2011, het Jaarverslag en de Jaarrekening
2011 en het concept van de statutenwijziging in verband met de ANBI-status.	
 
b) Prof. dr. Sophie van Bijsterveld is teruggetreden als lid van het Algemeen Bestuur.
c) In 2013 treedt prof. dr. Edith Brugmans terug als voorzitter van de Wetenschappelijke
Raad. Zij wordt opgevolgd door dr. Stephan van Erp, als theoloog verbonden aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.
e) De voorzitter memoreert, dat de Annalenreeks dit jaar (2012) zijn 100ste jaargang beleeft.
Op de publicaties, waarvan er in dit jubileumjaar zes zullen verschijnen, is dit heugelijke feit
door middel van een logo zichtbaar gemaakt.
d) De voorzitter wijst verder op de vernieuwde website van het Thijmgenootschap. Het
redactioneel beheer daarvan vraagt nog om aandacht. Het genootschap is in dat kader op zoek
naar een webmaster annex pr-medewerker.
e) Dr. Maria van den Muijsenbergh meldt, dat de Medische Afdeling op 7 maart 2013 haar
jaarlijkse symposium houdt, met als thema: marktwerking in de zorg.
f) Mr. Frank van den Heuvel deelt namens de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling mee, dat
de afdeling komend jaar aandacht besteedt aan het thema ‘de rechtsstaat’.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 15 oktober 2011: Het verslag van de
jaarvergadering 2011 wordt zonder wijzigingen, zowel redactioneel als inhoudelijk,
vastgesteld en goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag 2011 (ter vaststelling): Zo ook wordt het Jaarverslag 2011, ongewijzigd en
met dank aan de steller, vastgesteld.
Naar aanleiding van de beide verslagen meldt drs. Sybrand Buvé, dat in de Commissie
Toekomstvisie Thijmgenootschap ideeën zijn besproken met betrekking tot onder meer het
instellen van een ‘Thijmprijs’ voor werkstukken van studenten, het opstarten van lokale
gesprekskringen en het intensiever gebruikmaken van digitale communicatiemiddelen bij de
contacten met leden. Prof. dr. Edith Brugmans heeft ten behoeve van de website van het
VKMO een stuk geschreven over ‘Visie en visioen van het Thijmgenootschap’, zoals ook de
andere bij die vereniging aangesloten organisaties hun ‘visioen’ hebben beschreven. De tekst
zal worden opgenomen op de website van het Thijmgenootschap.
5. Jaarrekening 2011: De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarcijfers 2011.
Prof. dr. Fons Plasschaert verklaart vervolgens dat de Kascontrolecommissie 2011, bestaande
uit hemzelf en prof. mr. Martin Jan van Mourik, de boekhouding en jaarstukken op 22
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augustus jl. heeft onderzocht en inzichtelijk en correct heeft bevonden. De jaarrekening wordt
daarop vastgesteld en aan penningmeester en bestuur wordt décharge verleend voor het
financieel beheer over 2011.
Op voorstel van de Kascontrolecommissie is door een tweetal deskundigen een second
opinion gegeven op de beleggingen van het Pater de Grootfonds, het steunfonds van het
Thijmgenootschap. Hun oordeel is neergelegd in een schrijven van 21 september 2012 waarin
zij enerzijds aangeven, dat het op basis van de adviezen van de huisbankier gevoerde
portefeuillebeheer goed te noemen is, maar anderzijds aan het bestuur in overweging geven
een iets risicovoller profiel te kiezen (profiel 3 in plaats van profiel 1) om daarmee het
rendement te kunnen verbeteren. Drs. Roland van der Pluym dankt de Kascontrolecommissie
namens het bestuur voor het genomen initiatief en geeft aan, dat het advies met de huisbankier
besproken zal worden.
De brief bevat nog een aanvullende overweging met betrekking tot de koers die het
Thijmgenootschap zou moeten varen om ook jongeren te kunnen bereiken. Prof. dr.
Plasschaert leest ter vergadering het betreffende fragment uit de brief integraal voor. Het
fragment eindigt met een vraag die tevens een oproep behelst: “Zou het mogelijk wenselijk
zijn om in een project de mogelijkheden na te gaan of en hoe Thijm via de moderne media
jongeren zou kunnen bereiken. Mogelijk zouden de alumni van de Thomas More Academie
daarbij behulpzaam kunnen zijn. De middelen van het fonds zouden ondersteunend kunnen
zijn om zo’n project uit te voeren”. De vergadering onderschrijft deze oproep. Zij sluit ook
aan bij de eerder gemelde initiatieven rondom de website en de ideeën die naar voren
gekomen zijn in de Commissie Toekomstvisie.
6. Benoeming leden Kascontrolecommissie 2012: Voor het boekjaar 2012 wordt de
Kascontrolecommissie wederom gevormd door prof. dr. Fons Plasschaert en prof. mr. Martin
Jan van Mourik. Daarna zal steeds wisselend één commissielid vervangen worden.
7. Kleine statutenwijziging: ‘ANBI-proof maken’ van het verenigingsdoel: De
penningmeester licht de wijziging toe. Het gaat om artikel 25, 3e lid, waarin de bestemming
van het vereffeningssaldo bij liquidatie wordt geregeld. Door dit statutair te regelen in
overeenstemming met de belastingwetgeving terzake voldoet het Thijmgenootschap aan een
voorwaarde om de ANBI-status te verkrijgen. De vergadering accordeert de voorgestelde
wijziging eenstemmig.
8. Wat verder ter tafel komt:
a) Prof. dr. Fons Plasschaert pleit ervoor om, naast berichtgeving via de website, ook
voldoende aandacht te blijven schenken aan actieve benadering van de leden via brieven en
emailberichten.
b) Prof. dr. Edith Brugmans meldt, dat het Thijmessay dit jaar geschreven is door Jan Gruiters
van Pax Christi. Het draagt de titel ‘Nooit meer oorlog’. De Wetenschappelijke Raad staat
open voor suggesties omtrent een activiteit waarbij het essay gepresenteerd kan worden.
c) Drs. Sybrand Buvé meldt, dat het voornemen bestaat om een historisch-literaire afdeling
van het Thijmgenootschap op te richten.
8. Rondvraag: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
De goedkeuring van dit verslag staat op de agenda van de eerstvolgende algemene
ledenvergadering van het Thijmgenootschap. Die vergadering zal plaatsvinden op 16
november 2013.
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