
Notulen van de algemene ledenvergadering 2014 van de NVKFAZ. 
 
Locatie     : Focus Filmtheater te Arnhem 
Datum     : Donderdag 15 mei 2014 
Aanvang   : 10:30 
Notulist   : Jeroen Welzen 
Aantal personen aanwezig  : 45 
 
1. Opening 

De voorzitter, Jani Hoek opent de vergadering en wijzigt de volgorde van de agenda. Punt 5 en 6 
worden punt 2 en 3. Punt 2, 3 en 4 worden punt 4, 5 en 6. 

 
2. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2013, vaststelling begroting 2014 en contributie. 

De penningmeester, René Wisselo, licht het overzicht van 2013 en de begroting van 2014 toe. 
Enkele toelichtingen zijn: 

 De opleiding leverde in 2013 meer op dan dat het kostte. 

 Er is een groter bedrag gereserveerd voor de website in 2014. 

 De reservering voor de lustrumviering in 2015 is al op de begroting geplaatst van 2014. 

 Er is geen Extract geweest in 2013, maar is wel op de begroting geplaatst voor 2014. 

 Contributie blijft gelijk voor 2014 en 2015. 
 
3. Jaarverslag kascommisie boekjaar 2013 

Controle begroting: 

 Kascommissielid Paul Verduin: de begroting is akkoord bevonden. De schriftelijke  door 
de kascommissie verleende decharge zal nog door Paul op papier worden vastgelegd en 
aan het secretariaat worden overhandigd. 

Samenstelling kascommissie: 

 Herkiesbaar: Paul Verduin 

 Aftredend, niet herkiesbaar: Anneke Harteveld (Anneke Harteveld treedt af omdat ze al 
twee jaar in de kascommissie zit.) 

 Claudia van der Vis van het Leids Universitair Medisch Centrum zal Anneke vervangen. 
 
4. Ingekomen stukken 

De NVFZ (Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen) wil graag kijken 
of een samenwerking met NVKFAZ mogelijk is. 
 

5. Notulen van de vorige ALV, dd 28 mei 2013 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van vorig jaar, met dank aan Cyrien.  
 

6. Jaarverslag verenigingsjaar 2013 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de verslagen van vorig jaar. 
 

7. Mededelingen / voorstellen commissies 
Jani:  

 René Vos (VUMC) verlaat de analysecommissie en Jani bedankt René  voor zijn inzet. 

 Astrid Brouwer stopt met de ledenadministratie, Jani bedankt Astrid voor haar inzet. 

 De ledenadministratie wordt vanaf nu weer ondergebracht bij het secretariaat  
(= Christa Westra). 

 
Activiteiten commissie: 
Geen mededelingen 



Analyse commissie: 

 Voorzitter van de analyse commissie Willy Ramp is afwezig omdat ze de Mont Ventoux 
aan het beklimmen is voor de stichting ALS. 

 Er zal een LC-MS gebruikersdag georganiseerd worden dit jaar. 
 
Opleiding commissie 

 Praktijk cursus + specialistische cursus gaat van start dit jaar. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar! 

 Introductiecursus voor volgend jaar zal ten minste 8 personen nodig hebben om door te 
gaan 

 Een alternatieve locatie i.p.v. het ziekenhuis Amersfoort wordt nog gezocht 
 

Website commissie 

 De huidige website is niet gebruikersvriendelijk, te veel klikken om op de juiste 
bestemming te komen 

 Besturingssysteem is verouderd en is aan vervanging toe, wordt ook geschikt gemaakt 
voor mobiele telefoon en tablet 

 Eind 2013 is een geheel nieuwe website aangevraagd bij het bestuur 

 De nieuwe website zal bevatten: 
o Betere agenda 
o Drop down menu 
o Extracten worden ingescant 
o Er komt een adressen bestand waar je naar toe kunt gaan zonder je in te loggen. 

Deze zal niet direct publiek zijn maar via een link. 
o Verder zal er meer gedaan worden met Facebook, Linkedin en Twitter 
o De website zal klaar zijn rond zomer 2014 

 
VR 
Liesbeth zal haar voorzitterschap neerleggen bij de VR. 
 

8. Mededelingen / voorstellen bestuur / bestuurssamenstelling 
Bestuurssamenstelling: 

 Aftredend, niet herkiesbaar: Jani Hoek 

 Aftredend, niet herkiesbaar: Ben Greijdanus 

 Tussentijds toegetreden tot het bestuur: Liesbeth de Wolf (vanaf 01-2014) 
 

De voor verkiezing beschikbare leden stellen zich voor: 

 Henri Robben, Isala klinieken Zwolle 

 Vincent Attevelt, Universitair Medisch Centrum Utrecht 

 Liesbeth de Wolf, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (kandidaat voor voorzitterschap) 
 
Er volgt een stemmingsronde voor de kandidaten van het bestuur. 
Er zijn 45 mensen in de zaal en er zijn 13 machtigingen meegenomen. 
 
Resultaat:  Henri Robben en Vincent Attevelt zijn gekozen in het bestuur 
  Liesbeth de Wolf is gekozen als voorzitter voor de vereniging 
 
Jani houdt een dankwoord en wenst Liesbeth veel succes. 
Liesbeth bedankt Jani voor haar inzet als voorzitter. Ook bedankt ze Ben Greijdanus, die helaas 
niet aanwezig kon zijn, voor zijn inzet in het bestuur. 



 
9. Rondvraag / wvttk 

Cyrien Linders vraagt hoe het zit met de PR in de vereniging, Martijn Meuleman krijgt weinig tijd 
van zijn werkgever om actief contact te houden met de contacten van de vereniging. Antwoord: 
dit ligt nog bij het bestuur 
 

10. Diploma uitreiking 
Ben Snel reikt het diploma uit aan Ellen Brummel-Mulder. Zij is nu de 17e Klinisch Farmaceutisch 
en Toxicologisch Analist. Haar afstudeer artikel gaat over de analyse van venlafaxine in 
bloedspots (Determination of venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine in dried bloodspots for 
TDM purpose, using LC-MS/MS. Anal Bioanal Chem 04 februari 2014 online) 
 
 

11. Sluiting van de vergadering 


