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Tijdens de Algemene Vergadering is het 118e kandidaat-bestuur der K.N.P.S.V. onthuld. Het 118e kandidaat-bestuur 
bestaat uit Ulrike van Ark, Emma van Rijn, Henrik Huizinga en Katie Remmers. De kandidaat-penningmeester zal op 
een later moment via de social media kanalen worden onthuld.  
 

Het bestuur heeft zeven voorstellen gedaan. Alle voorstellen zijn aangenomen. De eerste vijf voorstellen betroffen 
de besluitenlijst. Het besluit aangaande het archief komt te vervallen, omdat Het Noord-Hollands Archief het 
herverpakken van het archief heeft afgerond. Het tweede voorstel betrof een wijziging in het besluit aangaande de 
Folia Pharmaceutica. Vanaf het collegejaar 2020-2021 zullen er jaarlijks vier, in plaats van vijf, edities van de Folia 
Pharmaceutica worden uitgebracht. Het derde voorstel betrof het besluit aangaande de Personal Development Day 
(PDD). Het besluit is van de besluitenlijst gehaald en de PDD is met ingang van collegejaar 2020-2021 
afgeschaft. Het vierde voorstel betrof een wijziging in het besluit aangaande de Toekomst- en 
OpleindingsPerspectieven (TOP-)Commissie. De TOP-Commissie zal eenmalig geïnstalleerd worden en uit vijf 
personen bestaan, waaronder één lid van het bestuur. Deze wijziging is tot stand gekomen naar aanleiding van de 
afschaffing van de PDD. Het vijfde voorstel betrof een wijziging in het besluit aangaande de transactiekosten voor 
EPSA en IPSF congressen. Per 25 januari 2020 zal het gezamenlijk betalingsprotocol worden nageleefd.  
 

Het zesde voorstel betrof het maatschappelijk project. De K.N.P.S.V. zal bijdragen aan de promotie en selectie 
voor een jaarlijks maatschappelijk project, in samenwerking met Farmacie Mondiaal, in Rwanda voor master 
farmaciestudenten. De deelnemende studenten zullen hiervoor een vergoeding van Farmacie Mondiaal ontvangen. 
 

Het zevende voorstel betrof de Beroependagcommissie. De Beroependagcommissie zal vanaf heden interstedelijk 
zijn. Minimaal twee leden van de commissie zullen uit Utrecht komen. 
 

Tijdens de Januari AV 2020 is de bestuurlijke beleidsnota geëvalueerd. Het halfjaarlijks financieel verslag is 
gepresenteerd en goedgekeurd.  
 

De commissaris buitenland heeft een update gegeven over het NK-Consultvoering, de PDD, de snuffelstages, het 
Student Exchange Programme (SEP), het International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) World Congress 
2020, het gezamenlijk betalingsprotocol, en het maatschappelijk project. Veertien Nederlandse studenten zijn aan 
de slag gegaan voor een SEP-stage, waarvan tien aanmeldingen bijna rond zijn. Ook zijn er al 45 studenten 
geïnteresseerd om voor een SEP-stage naar Nederland te komen. Daarnaast zijn de inschrijvingen voor het IPSF 
World Congress 2020 in Seoul, Zuid-Korea geopend. 
 

De commissaris algemene zaken heeft een update gegeven over de European Pharmaceutical Students’ Association 
(EPSA), de lunchlezingen, de TWIN, het Stipendiafonds, het Individual Mobility Project en de promotie. De Autumn 
Assembly in Poreč, Kroatië heeft plaatsgevonden en inmiddels hebben twaalf Nederlanders zich aangemeld voor het 
EPSA Annual Congress van 20 t/m 26 april 2020 in Lyon, Frankrijk. In oktober heeft een vergadering van het 
Stipendiafonds plaatsgevonden. De zes ingediende lichte aanvragen zijn goedgekeurd en van de vijf ingediende 
zware aanvragen zijn er twee goedgekeurd. 
 

De Beroependagcommissie 2020-2022, de Internationale Commissie 2020-2021 en twee leden van de SEP-werkgroep 
zijn geïnstalleerd. De Internationale Commissie 2019-2020 en twee leden van de SEP-werkgroep zijn 
gedechargeerd. De afgelopen tijd is helaas gebleken dat het lastiger wordt om leden te vinden die in een 
commissie plaats willen nemen. Als gevolg hiervan staan er nog enkele vacatures voor verschillende commissies 
open, daardoor is de Congrescommissie 2020-2021 nog niet geïnstalleerd.  
 

Tot slot heeft de Sportcommissie “SpocoLoco” 2019-2020 hun logo en kleding onthuld. 
 

Aldus naar waarheid opgemaakt, 
Januari 2020, 
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