
Verslag van de online Jaarvergadering van de Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen op 

woensdag 8 december 2021 van 19.00 tot 20.00 uur 

Aanwezig: Wil van der Sanden, Adrie Jeurissen, Herbert Vollenbrock, Ans Giesbertz, Jan Kroeze, Linda 

Vollenbrock, Jeroen Bousché, Jaap-Wim Spaargaren, Marjon van Geel, Geert Jacobs, Marlies Roosen, 

Mariam Mohammadin, Annemarie Kuijpers-Jagtman, Fons Plasschaert, Laura Beunk, TFV, Eric 

Alkemade, Mike Mennen, Arjen Meijer, Lotte Woud, J.W., Mats Mollink  

Afgemeld met bericht: Miluska Hevinga, Anneloes Gerritsen, Ian van der Wielen, Ton Krijgsman, Stan 

Coomans 

Digitaal 2021 

1. Opening:  

De voorzitter opent om 19.00 uur de online vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het 

aantal deelnemers is beduidend meer dan de vorige digitale vergadering.  

2. Mededelingen:  

- De opleiding Tandheelkunde is alweer verkozen tot TOP-opleiding Tandheelkunde 

-.Nico Creugers en Gert Meijer zijn met pensioen. Er waren sessies en een mini symposium gepland 

maar alles is afgezegd vanwege COVID-19 

- Jan Schols is benoemd tot hoogleraar Orthodontie, Bas Loomans hoogleraar Restauratieve 

Tandheelkunde, opvolging en uitbreiding van de leerstoel van Nico Creugers.  

- Beleid campus Radboudumc: alcoholvrij. Bij alle activiteiten die vanuit de Radboudumc worden 

georganiseerd mag geen alcohol geschonken worden. Binnen Tandheelkunde geldt dit ook voor de 

feestruimte naast het dappenglaasje tenzij er een ontheffing is aangevraagd. In het dappenglaasje 

mag wel alcohol geschonken worden. 

- Opleiding Tandheelkunde bestond 1 september 2021 60 jaar. Het Lustrumcongres Tandheelkunde 

vindt plaats op 19 en 20 mei 22 in de Stadsschouwburg te Nijmegen. Het volledige programma is nog 

niet bekend.  

- Volgende ALV staat gepland op vrijdag 9 september 2022 

3. Notulen ALV 25 september 2020 

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 

4. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2022 

Het financieel jaarverslag 2020 en de begroting 2022 worden getoond aan de aanwezigen en 

toegelicht door Herbert Vollenbrock.: 

- Afgelopen jaar zijn er geen activiteiten geweest in verband met Corona en dus weinig kosten 

- In de begroting wordt elk jaar een bedrag van € 5000,- opgenomen. Dit bedrag staat gereserveerd 

voor het Lustrum en is terug te zien op de spaarrekening. 

- Contributie is wat lager begroot in verband met enkele opzeggingen 

- Namens het bestuur stelt de voorzitter aan de aanwezigen voor om in 2022 geen contributie te 

innen. De vereniging is gezond en de laatste 2 jaar zijn er weinig uitgaven geweest.  

Het voorstel wordt met grote meerderheid van stemmen aangenomen. 



5. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaande uit Linda Vollenbrock-Kuipers en Jan Kroeze geeft aan dat zij geen 

onjuistheden in de gevoerde administratie hebben aangetroffen en adviseert de ALV het bestuur en 

de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen geschiedt.  

- De kascommissie wordt bedankt voor bewezen diensten.  

6. Donatie goede doelen 

Beide goede doelen (stichting Damphus en Elandsdoorn) hebben aangegeven dat er geen verslag is 

van activiteiten omdat zij niet de mogelijkheid hebben gehad om activiteiten te ontplooien in 

verband met Covid-19. Komend jaar zullen stichting Damphus en Elandsdoorn als steun toch de 

gebruikelijke donatie van de RVT ontvangen. 

Erik Alkemade geeft nog een toelichting namens de stichting Damphus en bedankt de RVT voor de 

bijdrage.  

7. Rondvraag 

-Annemarie Kuijpers-Jagtman vraagt of er nog aanwas is van nieuwe leden en stelt voor om bij de 

bull uitreiking tevens informatie uit te delen omtrent het lidmaatschap van de RVT. Antwoord: Dit 

jaar zijn er 2 nieuwe leden bijgekomen. Elk jaar wordt er in het Spiegeldbeeld 1 pagina geplaatst om 

reclame te maken voor het lidmaatschap van de RVT om zodoende nieuwe leden te werven.  

Eric Alkemade stelt voor om ook tijdens de viering van het Lustrum Tandheelkunde formulieren neer 

te leggen zodat men zich kan aanmelden als nieuw lid 

-Fons Plasschaert vraagt of er in het kader van het lustrum Tandheelkunde ook door de RVT iets leuks 

georganiseerd kan worden. Antwoord: Er staat nog niets gepland en het definitieve programma is op 

dit moment nog niet bekend. Wil zal dit met de lustrumcommissie “Oude Klare” bespreken.  

- Jaap spaargaren: Op 9 december wordt Hans de Vries voorgesteld als voorzitter van de KNMT.  

Op dinsdag 7 december is Michiel de Cleen, tandarts endodontoloog overleden.  

Adrie Jeurissen laat weten dat hij het een prettige vergadering vond en dat er aanzienlijk meer 

deelnemers waren dan de vorige digitale vergadering. 

De vergadering word met een woord van dank aan de deelnemers om 19.45 uur afgesloten. 


