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Tijdens de Algemene Vergadering (AV) heeft het bestuur acht voorstellen gedaan. Alle voorstellen 
zijn aangenomen. Het eerste voorstel betrof het wijzigen van de besluitenlijst. Het besluit aangaande 
Apotheek Teddy Bear Hospital is komen te vervallen. Het tweede voorstel betrof de toetreding van 
de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU). Tijdens de AV heeft het 
bestuur een update gegeven over de stand van zaken binnen het proeflidmaatschap van de VCSVU. 
Hieruit volgde een discussie waarin de voor- en tegenargumenten van deze toetreding besproken zijn. 
De discussie is afgesloten met een digitale stemming waarin besloten is of de VCSVU toe mocht treden 
tot de K.N.P.S.V. Er is met een ruime meerderheid voor deze toetreding gestemd. Vanaf dat moment 
is de VCSVU officieel lid en mogen zij deelnemen aan het gehele activiteitenaanbod van de K.N.P.S.V., 
op zowel nationaal als internationaal niveau. Het derde voorstel betrof de statutenwijzigingen. Deze 
wijzigingen betroffen de opname van de VCSVU in de statuten. Daarnaast zijn een aantal zaken 
verduidelijkt door deze te herschrijven en zijn tekstuele fouten verbeterd. Het vierde voorstel betrof 
de herziening van het huishoudelijk reglement. Er zijn 75 wijzigingen aangenomen, met enkele 
aanpassingen. Het vijfde tot en met het achtste voorstel betrof de commissieherziening. De 
Toekomst- en Opleidingsperspectievencommissie, de Internationale Commissie en Sportcommissie 
zijn besproken en herzien. Daarnaast is de Activiteiten Commissie toegevoegd aan het 
commissieaanbod van de vereniging. 
 
Het door het bestuur opgestelde Coronadocument is besproken en herzien. De wijzigingen zijn 
meegenomen en de actuele versie is gepubliceerd op de website van de vereniging. Om de 
internationale leden meer te betrekken bij de vereniging wil het bestuur de digitale Folia 
Pharmaceutica graag in zowel het Engels als in het Nederlands publiceren. De AV heeft hier 
goedkeuring voor gegeven. 
 
De commissaris buitenland heeft een update gegeven over SEP, EuRO Regional Assembly, IPSF World 
Congress (WC), snuffelstages, het NK-consultvoering, project Rwanda, het Mental Health Project en 
het Train4all project. Vanwege de wereldwijde pandemie ligt SEP voor nu stil. De European Regional 
Assembly en het IPSF WC hebben beide online plaatsgevonden, waarbij Bram Wagner en Henrik 
Huizinga de K.N.P.S.V. hebben vertegenwoordigd. Er zijn op het moment 22 geïnteresseerden in een 
snuffelstage. In de huidige pandemie kunnen deze niet plaatsvinden. Als gevolg van de pandemie zal 
het NK-consultvoering geen doorgang vinden. Project Rwanda heeft ook online plaatsgevonden. 
Hopelijk kunnen deze deelnemers in de toekomst alsnog naar Rwanda afreizen. Als laatste vertelt hij 
over het Mental Health Project en het Train4all project waar hij in de vorm van een video en een 
discussievergadering aan heeft bijgedragen. De commissaris algemene zaken vertelt over EPSA, 
TWINNET, IMP, Stipendiafonds en de promotie. De EPSA Autumn Assembly (AA) heeft online 
plaatsgevonden waar Katie Remmers en Henrik Huizinga de K.N.P.S.V. hebben vertegenwoordigd. 
Voor TWINNET zal er gekeken worden naar een nationaal alternatief. Het IMP project ligt voorlopig 
stil. De KNMP heeft de voorwaarden voor het verkrijgen van een bijdrage uit het Stipendiafonds bij 
een zware aanvraag herzien. De promotie gaat goed, het K.N.P.S.V.-Instagram account heeft 
ondertussen al meer dan 1700 volgers. 
 
Het bestuur heeft de nieuwe K.N.P.S.V.-gadget onthuld. Deze gadget kan bij niemand ontbreken in 
de tas. Het is namelijk het K.N.P.S.V.-mondkapje.  
 
Verder zijn er tijdens de AV diverse commissies gedechargeerd en geïnstalleerd. 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt, 
november 2020, 
 
Henrik Huizinga, 
h.t. commissaris buitenland der K.N.P.S.V. 


