
Reünisten Vereniging Tandheelkunde 
Nijmegen 

p/a PAOT 
bureau Postbus 
9101 
6500 HB Nijmegen 
tel: 024- 3092862 
bankrekening: 
NL02ABNA0544945069 
www.rvtnijmegen.nl 
info@rvtnijmegen.nl 

 

 
 

 
 

Jaarvergadering van de Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen 
op vrijdag 25 mei 2018 

 

Locatie:                       Pannenkoekenboot en Brasserie Vivaldi beiden Waalkade Nijmegen 

 

16.30                          Ontvangst op de Pannenkoekenboot met borrel en happen 

17.00*                         Vertrek rondvaart over de Waal, met Rob Jaspers over het Waalproject  

18.30                          Jaarvergadering bij Brasserie Vivaldi, zaal 1
ste

 verdieping  

19.30                          Walking dinner en naborrelen bij Vivaldi  

23.00                          Rap naar huis 

  

*                                  Wees op tijd, de boot vertrekt echt om 17.00uur. 

                                   Parkeren: parkeergarage Kelfkensbos,5 minuten lopen. 

 

 
 
Agenda jaarvergadering: 

 
1. Opening  
2. Mededelingen  
3. Terugblik afgelopen jaar / Vooruitblik komend jaar 
4. Notulen ALV 12 mei 2017 
5. Financieel  jaarverslag 2017 
6. Kascommissie 
7. Donatie (goede doel) 
8. Rondvraag 
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Notulen  ALV 12 mei 2017: 
 
 
 

1. Opening 
 
-voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom 

 

2. Mededelingen bestuur + terugblik afgelopen jaar 
 
-leerstoel orthodontie nog steeds vacant 
-er is ook een vacature voor de een nieuw afdelingshoofd 
-in oktober 2017 zal de officiële opening van tandheelkunde plaatsvinden, waarschijnlijk op individuele 
uitnodiging. 
-sponsoring: het goede doel; vitrinekasten voor in de hal van THK; TFV congres; boek Tanden kiezen 
van Adrie Jeurissen, u krijgt allemaal een gratis exemplaar; jaarboek master 3 studenten. 
-terugkomdagen bij 25 jaar afstuderen wordt weer opgepakt door de RvT, in bijz. Adrie Jeurissen 
-er wordt een actief beleid opgezet om meer alumni, medewerkers van thk en laatste jaars studenten van  
THK te werven.   

 

3. Notulen ALV 20 mei 2016 
 
-Jan Kroeze reservering lustrum, is dat voor lustrum THK of RvT, antwoord: RvT 
-Rob Burgersdijk waar is het beeldje van “het meisje met kiespijn”, antwoord: aan de Thomas van 
Aquinostraat, komt weer op THK 
-Peter Snoek krijgen alle leden een speldje met het lustrum met RvT logo, antwoord: wordt nader 
onderzocht 
-Rob de Kanter hoe is het met de “Wall of Famous”, antwoord, komt terug in, bij het studiecentrum op 
THK, ook het Louis Hoffmanstraatje waarschijnlijk.  
-Verder geen op of aanmerking, notulen vastgesteld onder dankzegging van de notulist 

 

4. Financieel jaarverslag 2016 
 

-overzicht van inkomsten en uitgaven laat een batig saldo zien van ca. € 7000 
-spaarrekening batig saldo ca. € 51.000 
-begroting 2017 geeft een tekort van ca. € 4000 
-er volgt discussie over de riante financiële positie en ter vergadering wordt besloten: 
  -beide voorgaande goede doelen nogmaals te ondersteunen,  
  -eventueel het Kimo, maar deze hebben net een forse overheidssubsidie ontvangen 
  -ook zal de werving van nieuwe leden geld kosten 
-een spreker van het TFV symposium sponsoren. 
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande en dat we volgend jaar hoogstwaarschijnlijk zullen 
interen op het verenigingsvermogen. 

 

5. Benoeming kascommissie 
 

-Hans de Vries voert namens de kascommissie het woord en heeft geen onjuistheden in de gevoerde 
administratie aangetroffen en adviseert, mede namens Rob de Kanter, de vergadering het bestuur 
decharge te verlenen, hetgeen geschied. 
-kascommisie wordt bedankt voor bewezen diensten en volgend jaar bestaat de commissie uit Hans de 
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Vries en Felix Smolders. 
 
  

 

6. Donatie (goede doel) 
 
-er is een bedankje van de stichting elandsdoorn binnen gekomen voor de ontvangen donatie 
-het bestuur doet in de vergadering een oproep voor aanvragen van goede doelen voor donatie door de 
RvT en zal daar ook in nieuwsbrieven ed. aandacht voor vragen. 

 

7. Rondvraag 
 

-Ralf Voorsmit wil graag een ledenlijst en vraagt zich af waarom er zo weinig vrouwen bij de 
bijeenkomsten van de RvT zijn, antwoord: de ledenlijst komt op de website en oorzaak van het tweede 
deel is onbekend. 
-de vraag over Apollonia gaat in het geroezemoes ten onder en de voorzitter sluit de vergadering en  
het bleef nog lang onrustig in Nijmegen. 
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