Verslag van de online Jaarvergadering van de Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen op
vrijdag 25 september 2020 van 17.30 tot 18.30 uur
Aanwezig: Wil van der Sanden, Adrie Jeurissen, Herbert Vollenbrock, Miluska Hevinga, Ans Giesbertz,
Jan Kroeze, Hanneke Huijs-Visser, Niek Bosman
Afgemeld met bericht: Tineke Lammers, Etienne Lamee, Eric Alkemade

Digitaal 2020
1.

Opening

De voorzitter opent om 17.30 uur de online vergadering. Het aantal deelnemers is beduidend lager
dan bij de fysieke vergaderingen.
2.

Mededelingen

Er wordt stilgestaan bij het plotselinge heengaan van het RVT lid en voorzitter van Damphus, Joost
van Vlijmen. Er volgt een korte update over het wel en wee van de opleiding tandheelkunde in
COVID-19 tijd. Eind van dit kalenderjaar zal Nico Creugers met pensioen gaan; de opvolging van zijn
leerstoel is nog niet afgerond. Medio oktober 2020 zal Joost Roeters met pensioen gaan. Daarnaast is
de leerstoel orthodontie nog steeds niet ingevuld. Het filmpje van de TFV werd helaas niet goed
weergegeven, dat zal worden nagestuurd.
3.

Notulen ALV 2019

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4.

Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2021

De begroting 2021 wordt goedgekeurd, nadat agendapunt 5 (verslag kascommissie) is afgehandeld.
5.

Verslag kascommissie

De kascommissie was vol lof over het gevoerde financiële beleid en de bijbehorende verslaglegging.
Linda Vollenbrock-Kuipers en Joep van Loosbroek hebben per mail aangegeven dat zij geen
onjuistheden in de gevoerde administratie hebben aangetroffen en adviseren de vergadering het
bestuur decharge te verlenen, hetgeen geschiedt. Als nieuw lid van de kascommissie werd Jan Kroeze
gekozen. Komend jaar bestaat de kascommissie uit Linda Vollenbrock-Kuipers en Jan Kroeze.
6.

Donatie goede doelen

Beide goede doelen (stichting Damphus en Elandsdoorn) hebben hun rapportage tijdig aangeboden
en verslag gedaan van de activiteiten. Komend jaar zullen stichting Damphus en Elandsdoorn
wederom een donatie ontvangen van de RVT.

7.

Vooruitblik

De opleiding tandheelkunde viert in 2021 haar 60 jarig bestaan. Gezien alle onzekerheden rondom
COVID-19 worden vooralsnog geen activiteiten gepland. De commissie Oude Klare is derhalve nog
niet bij elkaar geweest. Er heeft overleg plaats gevonden met de TFV omtrent het betrekken van
meer jonge leden bij de RVT (commissie Jonge Klare): hieraan wordt gewerkt. Recent heeft Adrie
Jeurissen een gesprek gehad met de TFV waarbij een filmpje is opgenomen. In verband met een
technisch probleem kon het filmpje niet worden afgespeeld tijdens de ALV. Er zal een link met het
filmpje naar de leden worden gestuurd.
8.

Rondvraag

Jan Kroeze: Jammer dat er weinig animo is voor de huidige online ALV vergadering. Zou dat komen
door digitaal kennisgebrek of het gemis van het ‘sociale aspect’?
Antwoord: dat zou mogelijk kunnen zijn. We hopen dat we dat volgend kalenderjaar kunnen inhalen.

De vergadering word met een woord van dank aan de deelnemers om 18.15 uur afgesloten.

