
Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen 

op vrijdag 9 september 2022.  

Aanwezig: 38 leden 

Afgemeld met bericht: 16 leden 

1. Opening:  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is na 2 jaar weer de 
eerste fysieke bijeenkomst op Tandheelkunde. 
 

2. Mededelingen:  

- Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Prof.dr. Hans Freihofer, op 8 april 2020, Prof.dr. Klaus  
König op 2 maart 2022 en Prof.dr. Heinz Renggli op 11 april 2022 

- Rob Burgersdijk is vandaag jarig en is 79 jaar geworden 
- De opleiding Tandheelkunde is alweer verkozen tot TOP-opleiding Tandheelkunde 
- Op 24 juni vonden de afscheidsredes plaats van Nico Creugers en Gert Meijer. Op deze dag was ook 

de inaugurele rede van Bas Loomans 
- 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 
vond plaats op 19 en 20 mei in de Stadsschouwburg te Nijmegen. Donderdag 19 mei was het 
onderwijssymposium, vrijdag het congres. Rob Burgersdijk vond het een schande dat er geen 
docenten en oud-docenten waren uitgenodigd voor het congres. Ook geen reünisten! De voorzitter 
laat weten dat er meer vragen hierover gesteld zijn maar degene die het georganiseerd heeft, heeft 
anders besloten 

- De Wall of Fame is uitgebreid met 1 foto waarop Gert Meijer en Nico Creugers staan afgebeeld, en 
1 foto met de portiers tandheelkunde Eric en Ben samen met René de Haas en Alex Willems 

- Het bestuur bestaat momenteel uit 4 bestuursleden. Volgens de statuten moeten dat er 5 zijn. 
Adrie heeft te kennen gegeven geen penningmeester meer te willen zijn. Herbert Vollenbrock  
neemt het penningmeesterschap ad interim waar. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe 
penningmeester en een extra lid. Mocht er iemand zich kandidaat willen stellen graag. Mailen kan  
naar info@rvtnijmegen.nl  

- Volgende ALV staat gepland op vrijdag 2 juni 2023. 
 

3. Notulen ALV 8 december 2021 

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 

4. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2023 

Het financieel jaarverslag 2021 en de begroting 2023 worden getoond aan de aanwezigen en 
toegelicht door Jan Kroeze. 
- Vorig jaar zijn er bijna geen activiteiten geweest dus weinig kosten, uitgave administratie elk jaar 

hetzelfde. Er is een donatie gedaan aan het goede doel Stichting Damphus, 2022 is er geen  
contributie geïnd. De financiële administratie is prima gedaan. De vereniging staat er goed voor. 

 
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.  
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- De kascommissie wordt bedankt voor bewezen diensten. Als nieuw lid van de kascommissie wordt  

  Giles de Quincey gekozen. Komend jaar bestaat de kascommissie uit Jan Kroeze en Giles de Quincey. 

6. Donatie goede doelen 

- Er is geen verslag van Elandsdoorn, er zijn geen activiteiten geweest, zij hebben geen donatie  

  gekregen 

- Etienne Lamée geeft namens de stichting Damphus een toelichting op de activiteiten. Hiervan is een 

  filmpje gemaakt. Deze wordt tijdens de walking diner gedraaid. Het filmpje en het verslag van de 

  stichting komen op de website van de RVT te staan. Zodra het op de website staat ontvangen de 

  leden bericht. Normaal wordt er 1000,- per jaar aan de stichting Damphus gedoneerd. De voorzitter  

  stelt voor de 1000,- die dit jaar niet gedoneerd is aan Elandsdoorn ook aan stichting Damphus te 

  doneren. De vergadering stemt hiermee in. Etienne bedankt namens de stichting de RVT voor de  

  bijdrage. De donatie voor 2023 voor stichting Damphus wordt gezien een eerder besluit voor een  

  langere periode toegekend. 

7. Wat verder ter tafel komt 

- Nieuwe leden werven. Er zijn dit jaar 8 opzeggingen en 4 nieuwe aanmeldingen. Hoe pakken we dat  

  aan? De commissie Oude Klare(n) (Rob Burgersdijk en Peter Snoek) wakker schudden en een 

  commissie Jonge Klare(n) (nu Erik Vergoossen, Loes Visseren en Linda Vollenbrock) op te richten. Als 

  leeftijdsgrens voor de commissie Jonge Klare(n) wordt gehanteerd 5 jaar of langer te zijn  

  afgestudeerd 

- De grote collegezaal is vernoemd naar Nico Creugers. Naar wie zal de kleine collegezaal vernoemd 

   worden? 

8. Rondvraag 

- Rob Burgersdijk vraagt hoe lang de RVT bestaat. De RVT is opgericht op 18-5-1999. Jan Kroeze laat  
weten dat vanaf de oprichting van de RVT er geen verhoging van de contributie heeft 
plaatsgevonden. Ondanks dat staat de vereniging er goed voor, goed resultaat 

- Wanneer is de TFV opgericht? 18 december 1963. Rob Burgersdijk en Peter Snoek zijn volgend jaar 
60 jaar lid. De voorzitter stuurt hierover een mail naar de TFV 

- Gerrion Remijn vraagt om een specificatie van het aantal uren van de administratie, ter 
onderbouwing van de in de jaarcijfers gepresenteerde vergoeding. De voorzitter antwoordt dat dit 
bedrag al jaren constant is en hij op dit moment geen specificatie kan aanbieden 

- Miluska brengt de website van de RVT ter sprake. Momenteel is de website zo ingericht dat er 
alleen maar berichten op gezet kunnen worden. Al het mailverkeer gaat via het aparte mailadres 
info@rvtnijmegen.nl en niet via de website. Daar is een database voor nodig en die investering kost 
veel geld. Wat vindt de vergadering. De website handhaven zoals die nu is of uitbreiden met een 
database. De vergadering is van mening het simpel te houden en er niet teveel geld aan te 
spenderen, dus houden zoals het nu is en de uitnodigingen voor de ALV, berichten, nieuws etc. 
gewoon via de mail te doen zoals het nu gebeurt. Werkt prima zo.  

 
De vergadering word met een woord van dank aan de deelnemers om 18.45 uur afgesloten. 
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