
Bestuur 
Bij het ter perse gaan van dit nummer is 
de vakantieperiode inmiddels achter de 
rug en vervolgt een ieder zijn/haar 
bezigheden in het laboratorium van een 
ziekenhuisapotheek. 

Er zijn in de periode na de Algemene- en 
Extra-ledenvergadering van eind juni 
j.l. enkele zaken gepasseerd, waarvan 
melding moet worden gemaakt. 

1- De ondertekening van de samenwer
kingsovereenkomst tussen de NVK-FAZ 
en NOVON heeft plaatsgevonden op 
vrijdag 25 juni j.l. (zie onder
staande foto en artikel op pag. 5) 

2- NOVON heeft, nadat de ledenadmini
stratie van de NVK-FAZ is overhan
digd, als uitvloeisel van de geno
men beslissing tijdens de Extra
ledenvergadering van 5 juni 1993, 
alle gewone NVK-FAZ leden in
schrijvingsformulieren toegezonden. 

3- De eerste bestuursvergadering na de 
ALV en ELV heeft op 14 juli plaats
gevonden . 

Ten aanzien van punt 2- de opmerking, 
dat uit informatie van de NOVON-ledenad-
ministratie is gebleken, dat nog niet 
alle leden gereageerd hebben op het 
schrijven. Wellicht heeft dit te maken 
met de vakantieperiode en de daardoor 
ontstane achterstand in het afwerken van 
de ontvangen poststukken. 
Tijdens de ALV en ELV hebben we de voor
gestelde samenwerkingsovereenkomst met 
woorden en een daad (de stemming) kunnen 
doornemen. Van de leden wordt een EXTRA 
daad gevraagd, ril. de inschrijving bij 
NOVON. 

Punt 3- voldoet met de opmerking, dat in 
deze vergadering de administratieve kant 
van de samenwerking is doorgesproken. 
Tevens zijn de voorbereidingen van de 
werkzaamheden voor de definitieve statu
tenwijziging getroffen, dit als voorbe
reiding op het binnen afzienbare tijd af 
te leggen bezoek bij de notaris. 
Henk Scholing, voorzitter. 



Bestuur 
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst. 

Tijdens een feestelijke samenkomst op 
vrijdag 25 juni j.l. heeft in het NOVON 
gebouw te Amersfoort de ondertekening 
plaatsgevonden van de samenwerkingsover
eenkomst tussen de NVK-FAZ en NOVON. 
Aanwezig waren de, bijna voltallige, 
besturen. 
Namens NOVON tekenden de voorzitter Mr. 
G.J. te Loo en secretaris B.J.P. Kokx, 
en namens de NVK-FAZ ondergetekende en 
secretaris Piet Bouma. 
Na de ondertekening is door beide ver
enigingen de wens uitgesproken tot een 
lange en vruchtbare samenwerking. 
In NOVONieuws van augustus j.l. (nr. 11-
1993) heeft een artikeltje gestaan met 
als titel "Zorgsectie breidt zich uit", 
waarin getracht is voor buitenstaanders 
een summier overzicht te geven van onze 
beroepsgroep en de NVK-FAZ. 

Meppel, 10 september 1993. 
Henk Scholing, voorzitter. 


