
Notulen Jaarvergadering 
van de  

Stichting Thorium MSR 
 
 
Datum: 22 juni 2021, 11:00 – 12:00 uur 
Plaats: Hilversum 
Aanwezig: Gijs Zwartsenberg, Serge Colle, Kors Bos 
Agenda: 

• Jaarverslag 
• WBTR 
• Financiën  
• Jaarplan 
• AOB  

 
Jaarverslag 
Gijs belooft een aanzet te maken voor het jaarverslag van 2020.  
 
WBTR 
Kors heeft een eerste versie van het WTBR-document gemaakt. Bij de bestudering van de 
wet kwam 1 punt naar voren waar onze statuten strijdig zijn met de nieuwe wet. In ons 
artikel 3.2 staat “de functies van secretaris en penningmeester kunnen door 1 persoon 
worden vervuld”. In de wet staat “een bestuurder van een stichting mag nooit meer 
stemmen uitbrengen dan zijn medebestuurders gezamenlijk”. Wij verklaren artikel 3.2 
daarom nietig en zullen bij de eerste wijziging van de statuten dit veranderen en laten 
bekrachtigen bij de notaris. 
 
De WBTR bevat ook regels hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen. Hiertoe hebben we 
besloten een register aan te leggen van functies en nevenfuncties van de bestuursleden. 
 
De WBTR heeft regels voor leden. Wij zijn een stichting zonder leden maar hebben wel 
donateurs en sympathisanten. We hebben besproken en besloten te proberen een register 
aan te leggen van deze personen, daarbij privacyregels goed in de gaten houdend. Dit past 
ook goed bij het idee de stichting meer bekendheid te geven door sympathisanten met 
enige regelmaat aan te spreken en/of te informeren.  
 
De wet schrijft voor aan te kunnen tonen dat we kennis hebben genomen van de WTBR en 
wat voor acties we ondernemen om te voldoen aan alle regels die de nieuwe wet stelt. Onze 
WTBR-notitie zal worden afgemaakt en op een bereikbare plaats op onze website worden 
gepubliceerd. 
 
Financiën 
Gijs geeft uitleg over de financiën van de stichting. Verwarring was ontstaan doordat 
iemand een donatie naar de privérekening van Gijs had overgemaakt. Gijs heeft de 
schenking gedeeld tussen de e-Lise stichting en de Thorium MSR stichting nadat hij een 



aantal van de door hem gemaakte kosten had verrekend. Ook waren enige tijd donaties 
voor de stichting e-Lise naar de Thorium MSR stichting overgemaakt toen de e-Lise stichting 
werd verbannen door de Bunq bank. Als deze bijdragen zijn nu weer naar de nieuwe ING-
rekening van de e-Lise stichting gegaan. Uitgaven betreffen een camera voor de webinars en 
gemaakte kilometers van Gijs. Onder de streep heeft de stichting nu een negatief saldo van 
ongeveer 200€. Serge neemt de stukken van Gijs over en zal het financieel jaaroverzicht 
2020 maken. Kors zal de kosten die door hem worden gemaakt voor het onderhouden van 
de website te declareren en ook als bedrag te schenken. Dit maakt duidelijk wat deze kosten 
zijn. 
 
Jaarplan 
Om de rol van de stichting duidelijker te maken hebben we besloten een Visie-document te 
schrijven. De situatie is nogal veranderd sinds zij werd opgericht in 2016. Er zijn veel meer 
spelers in het veld het lijkt ons goed de positie van onze stichting en het doel dat we voor 
ogen hebben nog eens goed te bespreken en op te schrijven. Hiervoor is het nuttig een lijst 
te maken van alle andere groepen, stichtingen, verenigingen die zich inzetten voor de 
promotie van kernenergie. Dient onze stichting zich alleen maar met voorlichting bezig te 
houden? Uitsluitend over Thorium of vooral over gesmoltenzoutreactoren? In hoeverre 
moeten we kernenergie in het algemeen promoten of juist specifiek alleen Thorium. 
Moeten we ons aansluiten bij, of juist het voortouw nemen in een grotere beweging die zich 
inzet voor kernenergie. In hoeverre moeten we over de grens gaan of juist in Nederland 
actief zijn. Kortom, tijd voor consolidatie. Dit brengt veel werk met zich mee en lijkt een 
goed focus voor de rest van dit jaar 2021. 
 
AOB.1 
Bij de KvK is Jorrit uitgeschreven maar nog geen nieuwe penningmeester aangemeld. Gijs zal 
Serge aanmelden als de nieuwe penningmeester. 
 
AOB.2 
Daarna kan Serge als mede-rekeninghouder worden bijgeschreven op de ING rekening van 
de stichting 
 
AOB.3 
Serge moet worden bijgeschreven op de webpagina’s en daarvoor zijn een foto en wat tekst 
nodig 
 
AOB.4 
Als we dit jaar herkenbaar als Stichting Thorium MSR willen meedoen aan Stand Up For 
Nuclear dient dat te worden voorbereid. De manifestatie is in september,  
 
 
 
Acties 
 

Wie Wat Wanneer 
Gijs Jaarverslag 2020 1/8/2020 
Kors Register nevenfuncties  



Kors Register sympathisanten  
Kors WBTR doc afmaken en publiceren  
Serge Financieel Jaaroverzicht 2020 1/8/2020 
Kors Kosten declareren voor website  
Allen Lijst van kernenergie groepen  
Allen Visie document 31/12/2021 
Gijs Serge aanmelden als penningmeester bij de KvK  
Gijs Serge aanmelden als penningmeester bij de ING  
Serge Foto en bio voor de website  
Allen Voorbereiden voor Stand Up for Nuclear   
   
   
   

 
 


