
Notulen Jaarvergadering 
van de  

Stichting Thorium MSR 

Datum: 21 januari 2022, 14:30 – 16:00 uur 
Plaats: Via  h9ps://meet.jit.si/S?ch?ngThoriumMSR in Deventer en Hilversum 
Aanwezig: Gijs Zwartsenberg(voorz.), Sylvia Barlag(penningmeester), Kors Bos(sercr.) 
Agenda: 

• Vaststelling agenda en verslag vorige vergadering 
• Financieel overzicht 2020 en 2021 
• Jaarverslag 2020 en 2021 
• Beleidsplan 2022:  h9ps://www.korsbos-test.nl/beleidsplan/ 
• AOB  

Verslag vorige vergadering 
Nog niet uitgevoerde ac?es zijn 

Financiën 2020 en 2021 
• Sylvia hee[ m.b.v. gegevens aangereikt door Gijs het overzicht van de financiën voor 

2020 en 2021 gemaakt 
• Gijs gee[ uitleg over een dona?e Van Wouter Keller voor de film van Ma9hijs Beckers 

over de Duitse kerncentrales. Deze bijdrage was naar de privérekening van Gijs 
overgemaakt. Gijs hee[ de schenking gedeeld tussen de e-Lise s?ch?ng en de Thorium 
MSR s?ch?ng nadat hij de door hem gemaakte kosten had verrekend.  

• Ook waren enige ?jd dona?es voor de s?ch?ng e-Lise naar de Thorium MSR s?ch?ng 
overgemaakt toen de e-Lise s?ch?ng werd verbannen door de Bunq bank. Als deze 
bijdragen zijn nu weer naar de nieuwe ING-rekening van de e-Lise s?ch?ng gegaan. Dit 
geld verkeer is wel zichtbaar op de ING rekening maar is buiten de financiële overzichten 
van de THMSR s?ch?ng gehouden omdat ze daar eigenlijk niets mee van doen hee[. 

• Gijs hee[ de vergoeding van z'n kilometers voor de s?ch?ng in 2020 nog niet gekregen. 
• De voor-vorige penningmeester Jorit moet gevraagd worden het PayPal account van de 

s?ch?ng op te heffen 
• Afgezien van deze kleine wijzigingen is het bestuur tevreden met deze overzichten en 

keurt de stukken goed. Sylvia maakt de laatste correc?es. Vervolgens zal de PDF versie 
op het website (in de bestuurskamer) worden gepubliceerd. 

Wie Wat Wanneer

Register nevenfunc?es

Register sympathisanten

https://meet.jit.si/StichtingThoriumMSR
https://www.korsbos-test.nl/beleidsplan/


Jaarverslag 2020 en 2021 
• Gijs zal twee korte jaarverslagen schrijven met ac?viteiten van de Thorium S?ch?ng maar 

ook van meer algemene ac?viteiten voor de promo?e van kernenergie in het algemeen 
waaraan leden van de Thorium S?ch?ng hebben deelgenomen. In de statuten is 
uitdrukkelijk ruimte gelaten voor ac?viteiten van algemener aard. 

• Ac?viteiten in 2020 waren 
Documentaire Atom Exit 
Stand Up for Nuclear in september : h9ps://www.nuclearpride.nl/nederland-komt-op-
voor-kernenergie/  
Webinar 11/9/2020: h9ps://www.thmsr.com/en/webinar-msr-and-thorium/  
Verandering wetenschappelijke raad: Jilt vervangen door ? 

• Ac?viteiten in 2021 waren 
Stand up for Nuclear in Brussles 11/9/2021 
Klimaatmars 6/11/2021 
Oprich?ng S?ch?ng e-Lise 

Beleidsplan 2022 
Kors hee[ een eerste aanzet tot een beleidsplan 2022 geschreven h9ps://www.korsbos-
test.nl/beleidsplan-2022/   
• De s?ch?ng e-Lise hee[ de ac?eve rol op zich genomen van het pushen van kernenergie 

en de realisa?e van kerncentrales in Nederland. De Thorium s?ch?ng richt zich op één 
bepaalde techniek, de MSR reactor en één bepaalde brandstof, thorium. De twee 
s?ch?ngen kunnen en moeten elkaar versterken.  

• Thorium hee[ bij een deel van het grote publiek  soms meer sympathie dan 
conven?oneel. Terecht of onterecht maar we moeten hier gebruik van maken om via de 
Thorium s?ch?ng ook het begrip voor conven?onele kernenergie te promoten. Er wordt 
geloofd dat afval bij gebruik van Thorium minder gevaarlijk is dan bij conven?oneel. Door 
goed hierover te communiceren kan worden uitgelegd dat afval bij conven?oneel ook 
geen probleem is. Dit kan goed op de thorium website worden uitgelegd en er kunnen 
specifieke voordrachten over worden voorbereid. 

• Elk jaar, in de maanden januari tot maart wordt er een jaarvergadering georganiseerd met 
in ieder geval de vaste programmapunten 

Financieel overzicht 
Jaarverslag 
Aangepast beleidsplan 

• Aanpassingen en verbeteringen aan de website worden in een andere vergadering apart 
besproken 

• Inkomsten en uitgaven voor de Thorium s?ch?ng moet goed en duidelijk worden 
gescheiden van die voor e-Lise. Dit is belangrijk omdat Gijs ook secretaris is van e-Lise en 
Kors ook lid. Ook bij fondsenwerving dient dit verschil van te voren duidelijk te worden 
gemaakt 

• We zullen beter moeten rapporteren met onze wetenschappelijke raad en onze donoren 
en sympathisanten. Sylvia zal proberen de namen en adressen van donoren te achterhalen 

• In het komend jaar moeten bijeenkomsten worden georganiseerd zoals de "meet&greet" 
uit het verleden. Gijs zal onderzoeken of samen met de aankondiging van nieuwe 
ontwikkelingen bij Thorizon misschien iets te organiseren valt.  

https://www.nuclearpride.nl/nederland-komt-op-voor-kernenergie/
https://www.nuclearpride.nl/nederland-komt-op-voor-kernenergie/
https://www.thmsr.com/en/webinar-msr-and-thorium/
https://www.korsbos-test.nl/beleidsplan-2022/
https://www.korsbos-test.nl/beleidsplan-2022/


Ac?es 

Wie Wat Wanneer

Sylvia Jaarrekening 2020/1 corrigeren en publiceren

Gijs Jaarverslag 2020 en 2021 schrijven

Kors Register nevenfunc?es

Sylvia Register sympathisanten

Kors Lijst van kernenergie groepen (op de website)

Kors Volgende versie Beleidsdocument 2022

Gijs Jorit vragen PayPal account op te heffen

Gijs Vervanging van Jilt


