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Op 18 mei 2004 heeft, dit keer in Groningen, de jaarlijkse vergadering plaatsgevonden van de raad van
commissarissen met de directie van de NTvT BV met
aansluitend daarop de vergadering van de raad van toezicht en het bestuur van de Stichting Bevordering
Tandheelkundige Kennis. Een vast agendapunt op deze
vergadering is ‘benoemingen’. De volgende mutaties
hebben zich voorgedaan en zijn vanaf heden van
kracht.
Dr. E.H. Verdonschot trad in 1992 toe als lid van het
algemeen bestuur van de Stichting NTvT. In de periode
1993-1996 was hij secretaris en vanaf 1994 ook vicevoorzitter van het stichtingsbestuur. In 1996 werd de
organisatiestructuur van het Tijdschrift gewijzigd en
werd hij vice-voorzitter en secretaris van de directie
van de NTvT BV en vice-voorzitter/secretaris van het
bestuur van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis. Collega Verdonschot heeft besloten de tandheelkunde te verlaten en heeft op grond daarvan de
wens te kennen gegeven ook zijn bestuursfuncties van
het NTvT neer te leggen. Wij zien hem node vertrekken. In zijn bestuursperiode is collega Verdonschot een
zeer gewaardeerde secretaris en vice-voorzitter
geweest die op constante kwalitatief hoogstaande wijze zich gekweten heeft van zijn vele taken. De stukken
voor vergaderingen, de verslagen en alle communicatie daaromheen werden door hem punctueel en vlekkeloos verzorgd. Ook zijn visie op toekomstige ontwikkelingen van het Tijdschrift zullen wij moeten missen.
Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd en zullen
daaraan op gepaste wijze uiting geven. In de directie is
Verdonschot opgevolgd door mevrouw dr. K.L. Weerheim, die al langer zitting had in de raad van commissarissen. Wij heten haar welkom en wensen haar veel
succes toe in haar nieuwe functie. Wij stellen het zeer
op prijs dat zij zich bereid heeft verklaard deze taak op
zich te nemen.
Voorts treedt A. Heyboer terug op grond van het
leeftijdscriterium. Hij is van 1980-1986 en van 19911996 lid geweest van het algemeen bestuur van de
Stichting NTvT. Vanaf 1996 tot heden is hij voorzitter
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Prof. dr. B. Prahl-Andersen.

Prof. dr. L.G.M. de Bont.

geweest van de raad van commissarissen van de NTvT
BV en voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis. Collega
Heyboer heeft op zeer zorgvuldige en correcte wijze
zijn taak als voorzitter ingevuld. In hem verliezen wij
een innemend bestuurslid die als algemeen practicus
in de discussie telkens een goed pleitbezorger was voor
het belang van de lezer van het tijdschrift. Heyboer is
opgevolgd door mevrouw drs. E.C.M. Bouvy-Berends,
sinds 1986 lid van het algemeen bestuur en later van de
raad van commissarissen.
Ook mevrouw prof. dr. B. Prahl-Andersen heeft vanwege het leeftijdscriterium haar functie als lid van de
raad van commissarissen neergelegd. Zij was van 1986
tot 1996 lid van het algemeen bestuur van de Stichting
NTvT en sinds 1996 lid van de raad van commissarissen
van de NTvT BV en van de raad van toezicht van de
Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis. Haar
bijdragen werden gekenschetst door een immer constructieve kritische zin met oog voor het wetenschappelijke gehalte van het Tijdschrift als informatiebron
voor de tandarts-algemeen practicus. Met haar was ook
de orthodontie in de raad vertegenwoordigd.
Ten slotte heeft prof. dr. L.G.M. de Bont aangegeven
vanwege gezondheidsredenen niet herbenoembaar te
zijn voor een tweede termijn. Hij heeft het Tijdschrift
gediend als lid van de beide raden met als specifieke
inbreng de mond- en kaakchirurgie.
Aangezien er sprake is van een personele unie tussen de directie van de NTvT BV en het bestuur van de
Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis en
daarvan ook sprake is tussen de raad van commissarissen van NTvT BV en de raad van toezicht van genoemde
Stichting, zijn alle bovengenoemde personen vanaf
heden ook in de dienovereenkomstige functie
benoemd bij de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis.
Namens directie en raad van commissarissen spreek
ik nogmaals hartelijke dank uit aan de aftredenden en
wens hen alle goeds toe. Tevens wens ik de nieuwbenoemden veel succes toe in hun nieuwe functie.
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