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(Black/Process Black Plaat)

Jaarvergadering 2006
119de Jaarvergadering Vereniging tegen de Kwakzalverij,
zaterdag 23 oktober, 11.00 – 13.00 uur in de het Bethaniënklooster,
Barndesteeg 6B te Amsterdam

Agenda

7.

8.
9.
10.
11.

Opening
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester.
Stand van zaken rechtszaken (toelichting mr. Th.J. Douma)
Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascie.
Bespreking communicatie met de leden: website,
Ned Tijdschrift tegen de Kwakzalverij en elektronische nieuwsbrief.
Bestuursverkiezing. De heren W.M. Veenema en P.M. Siegel treden af.
Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur voor de heren G.R. van den Berg,
psychiater, en M.A. van Geer, internist in opleiding.
Bespreking begroting en plannen 2006/2007.
Jaarrede van de voorzitter
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en sluiting.

N

a de lunch volgt om 14.00 uur de uitreiking van de Mr. Kackadorisprijs 2006, direct gevolgd door het ‘voorzitterssymposium’
over het beleid van de grote medische beroepsverenigingen inzake vakgenoten die alternatieve geneeswijzen toepassen. Zie vooraankondiging op pagina 2. Het exacte programma wordt
separaat aan de leden toegestuurd.

Routebeschrijving
Bethaniënklooster
Openbaar vervoer • Alle metrolijnen van en
naar het Centraal Station stoppen op halte
Nieuwmarkt. De Nieuwmarkt overstekend,
Waag aan de rechterzijde houdend, loopt u zo
de Barndesteeg in.
Routebeschrijving van Centraal Station
naar het Bethaniënklooster • U steekt het
Stationsplein (centrumzijde) over in de richting
van de grote St. Nicolaaskerk.
Langs deze kerk loopt u via de St. Olofspoort
over de Zeedijk, die op de Nieuwmarkt uitkomt.
U loopt langs de Nieuwmarkt en houdt daarbij
het Waaggebouw aan uw linkerzijde.
Op de hoek van de Nieuwmarkt met de Kloveniersburgwal (banketbakkerij Kloppenburg),
slaat u rechtsaf de Barndesteeg in. U vindt het
Bethaniënklooster op nummer 6B.

Routebeschrijving van Parking Waterlooplein naar het Bethaniënklooster • Vanaf de
uitgang van de parking loopt u naar links, in de
richting van de Jodenbreestraat.
Deze straat loopt u uit, waar hij na het oversteken van de St. Antonies Sluis overgaat in de St.
Antoniesbreestraat. Deze straat komt uit op de
Nieuwmarkt.
U slaat linksaf en loopt langs de Nieuwmarkt
in de richting van de Barndesteeg (hoek banketbakkerij Kloppenburg), waarbij u het
Waaggebouw aan uw rechterzijde houdt. U
vindt het Bethaniënklooster in de Barndesteeg
op nummer 6B.

Parkeren in de directe omgeving van het
Bethaniënklooster • ANWB Parking
Centraal Station (Prins Hendrikkade 20A)
Business Parking (nabij Waterlooplein Valkenburgerstraat 146 A)
Parkeergarage Kroon & Zn
(nabij Waterlooplein - Waterlooplein 1)
Parkeergarage PMN (nabij Waterlooplein Valkenburgerstraat 238)
Pakeergarage Markenhoven (nabij Waterlooplein - Anne Frankstraat 2)
Bijenkorf Garage (bereikbaar vanaf Rokin Damrak)
Krasnapolsky Garage (bereikbaar vanaf de
Dam - Warmoesstraat).
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Twee nieuwe kandidaat-bestuursleden • G.R. (Ronald) van
den Berg (geb. 1939 in Indonesië)
deed artsexamen in 1965. Gespecialiseerd als zenuwarts, met name voor de psychiatrie (1970).
Tevens opgeleid als psychoanalyticus (1976).
Aanvankelijk gedeeltelijk universitair werkzaam (1970-1983) o.m.
als hoofd Polikliniek Psychiatrie
G.R. van den Berg,
en als universitair docent sexuolokandidaat-bestuurslid
gie en als supervisor Sexuologische Werkgroep Wilhelmina Gasthuis.
1972-1989 bestuurder (o.m. voorzitter) van de
Ned. Ver. voor Psychiatrie.
1976-1994 geneesheer-directeur psychiatrische
instellingen, aanvankelijk gecombineerd met
opleiderschap; tevens supervisor individuele
psychotherapie, sexuologie en partnerreatietherapie.
Sedert 1994 arbeidsgerelateerde consultatie en
advisering aan individueel werkende professionals, maatschappen en zorginstellingen, tevens praktijk voor psychiatrische psychotherapie (individueel en partnerrelatietherapie).

(Black/Process Black Plaat)

Thans gepensioneerd en nog halftime voortzetting van laatstgenoemde werkzaamheden. Van
den Berg was in 1978 en 1979 al actief in de
Vereniging, maar kon wegens zijn drukke
werkzaamheden geen bestuurslid worden. Zijn
aandachtsgebied is vooral de kwakzalverij in
de geestelijke gezondheidszorg.
M.A. (Michael) van Geer,
(geb. 1973 in Goes) studeerde af in de medische
biologie (2002) en de geneeskunde (2004) aan
de Universiteit van Amsterdam. In 2002 werd
gestart met promotieondezoek op het Lever
Centrum van het Aca- M.A. van Geer,
demisch Medisch Cen- kandidaat-bestuurslid
trum te Amsterdam alwaar adenovirale vectoren worden ontwikkeld
ten behoeve van gentherapie voor alvleesklierkanker. Per oktober 2006 is hij internist in opleiding in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in
Amsterdam. Van Geer is sinds twee jaar actief
als webredacteur van de Vereniging. ●

Voorzitterssymposium ‘Uit het gareel’
Medische beroepsverenigingen en alternatief praktiserende vakgenoten
Zaterdag 4 november 2006, 14.00 – 17.15 uur in het Bethaniënklooster,
Barndesteeg 6B te Amsterdam.

Programma
14.00 – 14.15.
14.15 – 14.20
14.20 – 14.40

14.40 – 14.55
14.55 - 15.15
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15.15 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.20
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16.20 – 16.35
16.35 – 16.55

16.55 - 17.15

Uitreiking Mr. Kackadorisprijs 2006.
Openingswoord Renckens, voorzitter symposium
‘De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
en de alternatief praktiserende dierenarts: corrigeren, accepteren of
royeren?’
T. de Ruijter, voorzitter KNMvD, 1999-2006.
Discussie
‘De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
en de alternatief praktiserende tandarts: corrigeren,
accepteren of royeren?’
R.L.V.M. Barnasconi, voorzitter NMT.
Discussie
Pauze
‘De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der
Pharmacie en de alternatief praktiserende apotheker: corrigeren,
accepteren of royeren?’
Voorzitter verhinderd, naam vervangend spreker nog niet bekend.
Discussie.
‘De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst en de alternatief praktiserende arts: corrigeren, accepteren of royeren?’
P. Holland, voorzitter KNMG.
Discussie en slot.

