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Antwoorden op de vooraf ingestuurde vragen, n.a.v. de Congres Algemene Vergadering 

der K.N.P.S.V., te houden op 13 mei 2021 te Groningen en via Zoom. 

 

Bundel 

Pagina 5 

Lotte Hulskotte (P.S., vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voorstel 3 waarom sublid a uit het 

artikel wordt gehaald. Ulrike van Ark antwoordt dat dit gedaan wordt, omdat deze 

afspraken in het convenant staan. In het convenant horen deze afspraken thuis en niet in 

het huishoudelijk reglement.  

 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voorstel 4 of het goedkeuren van een 

Vijfjarenplan via een voorstel moet. Ulrike van Ark antwoordt dat het Vijfjarenplan na 

goedkeuring een officieel verenigingsdocument wordt, waardoor het goedgekeurd dient te 

worden middels een voorstel. 

 

Pagina 9 

Nikki Kerssemakers en Carlon van Gerven (beide U.P., vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regel 

30 of de vacature voor de Sportcommissie is gevuld. Ulrike van Ark antwoordt dat deze is 

gevuld. 

 

Pagina 41 

Rafael Feijs (VCSVU, vooraf ingestuurd) vraagt of de statuten en reglementen doorgenomen 

zijn met het kandidaat-bestuur. Ulrike van Ark antwoordt dat het kandidaat-bestuur deze 

doorgenomen heeft. 

 

Pagina 45 

Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 1-2 of er al meer interesse 

strookjes ingevuld zijn, als gevolg van het filmpje, in vergelijking met andere jaren. Ulrike 

van Ark antwoordt dat er geen interesse strookjes voor een bestuurlijke functie bij gekomen 

zijn door de promotievideo.  

 

Robin Roovers (U.P., vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 4-6 hoe promotievideo’s in de 

toekomst gebruikt gaan worden. Ulrike van Ark antwoordt dat de promotievideo op een 

gelijke manier gebruikt kan worden in de toekomst.  

 

Lemke Slijkhuis (P.S.) en Robin Roovers (beide vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 25-

26 of er al meer duidelijkheid is over het potentiële nieuwe erelid. Ulrike van Ark antwoordt 

dat in verband met recentelijke ontwikkelingen er een ander potentieel erelid gezocht moet 

worden. Dit zal het 119e bestuur op zich nemen, samen met de ereleden. Wij zullen hier 

wegens de privacy van het oude potentiële erelid verder niet over uitweiden.  

Floris Hofman (P.S.) en Nikki Kerssemakers (beide vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 
28-32 of het per definitie moet gaan om een fysieke activiteit. Ulrike van Ark antwoordt dat  



 

2 
 

 

 

 

dit niet per se hoeft. Mocht bijvoorbeeld een beroependag online zijn, dan is dit ook een 
geschikte activiteit. Het gaat om de inhoud van de activiteit zelf.  

Quinten Sprenkels en Marleen Joustra („Aesculapius” en U.P., vooraf ingestuurd) vragen 
n.a.v. regel 37 of het bestuur al begonnen is met het vertalen van de witboeken of dat het 
119e bestuur dit in werking gaat zetten. Ulrike van Ark antwoordt dat het witboek van de 
Sportcommissie vertaald is, omdat daar een internationaal lid in plaats zal nemen. De rest 
van de witboeken zullen in de toekomst vertaald moeten worden.  

Tessa Goedhart („Aesculapius”, vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 3 of het niet een 
idee is om ook promotievideo’s te maken voor alle commissies, omdat de video’s zo goed 
ontvangen zijn. Dan hebben mensen naast de vlogs een beter beeld van wat de commissies 
inhouden en welke er zijn. Deze video’s zijn dan naast de vlogs altijd beschikbaar. Ulrike 
van Ark antwoordt dat dit nog niet nodig is, de huidige manier volstaat. De commissies zijn 
namelijk gevuld en er zijn meerdere interessestrookjes binnengekomen. 

Chantal van der Vegt en Tijn van Heuveln (beide U.P., vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. 
voetnoot 3 of het bestuur van plan is om de promotievideo en vlogs ook in de toekomst te 
gaan gebruiken. Ulrike van Ark antwoordt dat het idee van de vlogs in de toekomst ook 
gebruikt kan worden, ze raadt het sterk aan. Dit geldt ook voor de promotievideo. De vlogs 
kunnen elk jaar opnieuw gemaakt worden.  

Chantal van der Vegt (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 39 of het bestuur niet te laat 
is met het vertalen van de commissie witboeken, als er pas bij interesse gestart wordt. 
Ulrike van Ark antwoordt dat het bestuur het witboek van de Sportcommissie heeft vertaald 
en dat het kandidaat-bestuur alvast gaat beginnen met het vertalen van de overige 
witboeken. Er wordt dus niet meer gewacht op de interesse van een lid voor een bepaalde 
commissie. 

Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 4 wat wordt bedoeld met 
privacy redenen. Ulrike van Ark antwoordt dat de identiteit van het potentiële erelid intern 
gehouden wordt. Om deze reden wordt er ook geen verdere informatie gegeven. Het 
genoemde potentiële erelid is niet langer een potentieel erelid. Het plan was om het 
potentiële erelid te vragen voor de Beroependag, maar dit zal niet doorgaan.  

Pagina 46 

Emma Eikmans („Aesculapius”) en Tijn van Heuveln (beide vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. 
regel 30 of de schulden ondertussen afbetaald zijn en of er is een plan is opgesteld. Ulrike 
van Ark antwoordt dat de schulden nog niet afbetaald zijn. Leden met schulden worden op 
de Rode lijst gezet en mogen dan niet naar activiteiten van de K.N.P.S.V. Om dit in de 
toekomst te voorkomen zal er bij inschrijving gevraagd worden om telefoonnummers, zodat 
de deelnemers gebeld kunnen worden ter inning van eventuele openstaande bedragen.  

Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) vraagt of de consequenties voor leden met schulden 
in het plan opgenomen zijn. Ulrike van Ark antwoordt dat dit gedaan is.  
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Robin Roovers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 28-46 of het plan ook zwart op wit 
wordt gezet. Ulrike van Ark antwoordt dat dit een goed idee is. Nu het plan rond is kan het 
kandidaat-bestuur een voorstel doen, zodat het plan wordt opgenomen in het huishoudelijk 
reglement.  

Quinten Sprenkels (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 38 of het bestuur heeft nagedacht 
om bepaalde extra acties te ondernemen om de schulden van de persoon in kwestie wel te 
kunnen laten aflossen. Ulrike van Ark antwoordt dat er helaas niet meer gedaan kan worden 
dan dat er gedaan is, aangezien wij het geld niet zonder hun medewerking kunnen krijgen. 
Deze leden staan op de Rode lijst.  

Carlon van Gerven (U.P., vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 39-43 of het protocol 

besproken wordt tijdens de AV. Ulrike van Ark antwoordt dat dit protocol niet wordt 

besproken en dat deze daarom niet op de agenda staat. De uitkomst van het protocol is in 

een eerdere vraag beantwoord. 

 

Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 5 om hoeveel internationale 

leden het gaat en of deze geplaatst zijn in een commissie. Ulrike van Ark antwoordt dat het 

gaat om een internationaal lid. Deze wordt verkozen voor de Sportcommissie 2021-2022. Er 

zit een internationaal lid in de Internationale evenementen-werkgroep. 

 

Lemke Slijkhuis en Tijn van Heuvlen (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. voetnoot 6 of het 

kandidaat-bestuur van plan is om te beginnen met het vertalen van het huishoudelijk 

reglement en of er een deadline aan wordt gesteld. Priscilla Tan („Aesculapius”) antwoordt 

dat het kandidaat-bestuur niet van plan is te beginnen met het vertalen van het 

huishoudelijk reglement. Het kandidaat-bestuur gaat aan de slag met het vertalen van de 

commissie witboeken.  

 

Pagina 47 

Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt hoe het gaat met het vertalen van het witboek 

waar het internationale lid (genoemd in voetnoot 5) in geplaatst zal worden. Ulrike van Ark 

antwoordt dat het witboek voor de Sportcommissie vertaald is. 

 

Melanie Brandenburg en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regel 25 of er 

inmiddels internationale leden in commissies geplaatst zijn. Ulrike van Ark antwoordt dat 

er een internationaal lid in de SportCommissie geplaatst zal worden en dat er een 

internationaal lid in de internationale evenementen werkgroep zit. Het witboek van de 

Sportcommissie is vertaald en de werkgroep heeft geen witboek. 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

Robin Roovers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 23-25 of er ook meerdere 
internationale leden zijn gevraagd. Ulrike van Ark antwoordt dat alleen het lid met interesse 
is gevraagd. De commissies zijn gevuld, mede op basis van interesse strookjes en hierbij 
heeft een internationaal lid geen voorrang gekregen. Er heeft één internationaal lid 
interesse getoond en de overige interesses voor de Sportcommissie waren van niet-
internationale leden. Allen zijn geplaatst.  

Lemke Slijkhuis, Emma Eikmans, Tijn van Heuveln en Carlon van Gerven (allen vooraf 

ingestuurd) vragen n.a.v. regels 35-36 of er gekeken is naar de bijdrage van een niet-lid 

voor de Beroependag. Ulrike van Ark antwoordt dat een niet-lid de deelnemersbijdrage plus 

de contributie zal betalen.  

 

Nikki Kerssemakers en Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 35-36 en 

voetnoot 8 of het kandidaat-bestuur al gekeken heeft naar de promotie voor de Beroependag 

onder niet-leden. Priscilla Tan antwoordt dat de promotie via de digitale leeromgevingen 

van de universiteiten kan worden gedeeld. Dit zal met de afdelingen worden besproken. 

 

Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 38-42 waarom het bestuur er niet 

zelf naar heeft gekeken. Ulrike van Ark antwoordt dat ideeën zijn besproken met het 

kandidaat-bestuur. De promotie zal nog niet in dit verenigingsjaar gebeuren. Om die reden 

zal het kandidaat-bestuur het verder oppakken. 

 

Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 7 of het gevraagde internationale 

lid voorrang heeft gekregen op leden die interesse hebben getoond. Ulrike van Ark 

antwoordt dat dit niet gebeurd is. Iedereen die interesse heeft getoond is geplaatst, waar 

mogelijk. Het internationale aspect heeft hier geen rol in gespeeld. 

 

Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 9 of er niet een kleine update 

gegeven kan worden over de uitslag van de enquête. Ulrike van Ark antwoordt dat de 

enquête vaker is ingevuld, maar de meningen lopen zodanig uiteen dat er niet veel gezegd 

kan worden over de uitslag. Het kandidaat-bestuur zal een betere enquête kunnen maken. 

 

Pagina 48 

Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 11-12 of er iets is aangeschaft 

uit de post Elektronica. Ulrike van Ark antwoordt dat er plannen zijn om een nieuwe laptop 

voor de secretaris te kopen. 

 

Nikki Kerssemakers, Tijn van Heuveln en Carlon van Gerven (allen vooraf ingestuurd) 

merken op n.a.v. regels 20-21 dat er een voorstel gedaan moet worden, voordat iets in het 

huishoudelijk reglement opgenomen kan worden. Ulrike van Ark antwoordt dat hier 

inderdaad een voorstel voor gedaan moet worden. Voor deze AV is er geen voorstel gedaan, 

omdat het plan nog niet op tijd af was. Dit kan bij de eerstvolgende AV gedaan worden. Dit 

wordt meegegeven aan het kandidaat-bestuur. 
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Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 40-44 waarom hetzelfde contract 

voor het Congres is doorgevoerd. Ze geeft aan dat zij het bestuur eerder heeft 

gewaarschuwd voor extra kosten en het bestuur heeft behoed voor het weer kwijtraken van 

zoveel geld. Ze vraagt hoe dit alles heeft kunnen gebeuren. Ulrike van Ark antwoordt dat 

het niet zo simpel is als hoe het nu geschetst wordt. Er is een contract ondertekend en een 

aanbetaling gedaan, voordat de pandemie speelde. De locatie eigenaar vraagt een 

omboekingsbedrag ter waarde van €3000,-. Dit is een groot bedrag. In 2020 is hier akkoord 

mee gegaan. In 2021 is veel contact geweest met juridische adviseurs. Voor het ontbinden 

van het contract en een terugvordering van de aanbetaling is de uitspraak van een 

kantonrechter noodzakelijk, middels een proces. Het contract is dus niet bewust 

doorgevoerd, het contract is voor de pandemie getekend en blijft rechtsgeldig. Een proces 

om het contract te ontbinden brengt enorm hoge kosten met zich mee. Op dit moment zijn 

we nog in onderhandeling met de locatie eigenaar. Wij moeten rekening houden met de 

kans dat de hoge proceskosten door ons betaald moeten worden en de kans dat wij de zaak 

verliezen. Het moge dus duidelijk zijn dat het betalen van €3000,- een heuse opgave is en 

daarom niet de eerste keuze is, maar mogelijk wel de meest wijze keuze is.  

 

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt met betrekking tot het online Congres waarom er 

alleen workshops zijn die gericht zijn op het apothekerschap en niet op de biofarmacie en 

(bio-)farmaceutische wetenschappen. Ulrike van Ark antwoordt dat hier niet bewust voor 

gekozen is, maar dat deze workshops deels ook uit jaarcontracten komen. De commissie had 

daarnaast moeite met het vinden van extra workshops. Ze noemt dat dit echter een goed 

punt is en dat hier volgend jaar goed op gelet zal worden.  

 

Pagina 49 

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 38 of er in de toekomst, buiten betaalde 

losse promotieposts voor professionele doeleinden, ook gebruik gemaakt zal worden van 

premium versies van onder andere linktree en/of andere platforms die kunnen bijdragen 

aan de promotie. Ulrike van Ark antwoordt dat het bestuur niet bekend is met deze premium 

versies, maar hier kan in de toekomst naar gekeken worden.  

 

Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 10 of er al bekend is wanneer 

de activiteit met Derks & Derks plaats gaat vinden. Ulrike van Ark antwoordt dat Derks & 

Derks heeft aangegeven enkel een fysieke activiteit te willen organiseren. Dit hangt dus 

volledig van de pandemie af. Er zijn geen sponsorbedragen misgelopen, want er was voor 

de pandemie geen overeenkomst die er nu niet meer is.  

 

Lemke Slijkhuis en Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. voetnoot 13 of er 

een alternatief is besproken met PharmaStep. Ulrike van Ark antwoordt dat er wel is 

gesproken over een alternatief, maar dat PharmaStep heeft gekozen om niet deel te nemen 

aan een online activiteit.  
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Lemke Slijkhuis en Marleen Joustra en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. 

voetnoot 14 of de betaalde promotie heeft geleid tot een hoger aantal aanmeldingen voor 

het Scientific Symposium. Ulrike van Ark antwoordt dat het bereik wel hoger lag. Het is niet 

duidelijk of na deze betaalde promotie het aantal aanmeldingen omhoog ging. Dit dient in 

de toekomst heroverwogen te worden.  

 

Pagina 50 

Marleen Joustra (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 4-5 hoeveel dagen er uiteindelijk 

besteed zijn aan het archief. Ulrike van Ark antwoordt dat ze hier op terug zal komen tijdens 

de AV.  

 

Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 9-14 hoe het ervoor staat met het 

archief. Ulrike van Ark antwoordt dat ze hier tijdens de AV op terug zal komen. 

 

Lemke Slijkhuis, Marleen Joustra, Nikki Kerssemakers, Tijn van Heuveln, Carlon van Gerven 

en Melanie Brandenburg (allen vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 23-24 of er al een 

leuke vondsts is gedeeld op sociale media. Ulrike van Ark antwoordt dat er één vondst 

gedeeld is op sociale media. Deze vondst leek het bestuur leuk voor de leden. Het overige 

archief bestond voornamelijk uit notulen.  

 

Pagina 51 

Lemke Slijkhuis, Nikki Kerssemakers, Carlon van Gerven en Roan Spiertz (allen vooraf 

ingestuurd) vragen n.a.v. regels 2-4 of er al gekeken is wat er met het overige geld voor de 

Congres AV gedaan kan worden. Ulrike van Ark antwoordt dat iedereen een Thuisbezorgd 

tegoedbon zal ontvangen voor de lunch, bij deelname aan de AV.  

 

Lemke Slijkhuis en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vragen of er is nagedacht om de 

acquisitie workshops voortaan online te laten plaatsvinden. Ulrike van Ark antwoordt dat 

deze workshop komend jaar nog online zal zijn in verband met de maatregelen. In de 

toekomst zal het in overleg met de functionarissen gaan. Er wordt ook rekening gehouden 

met het voordeel van online activiteiten bij de organisatie.  

 

Tijn van Heuveln en Marleen Joustra (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. voetnoot 17 wat voor 

een activiteit er georganiseerd zal worden en door wie. Ulrike van Ark antwoordt dat dit 

een receptie zal zijn en het 118e bestuur kan helpen bij de organisatie.  

 

Pagina 52 

Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 39-40 wat er bedoelt wordt met het 

uitvoeren van het voorstel, op een andere manier dan het doen van een voorstel. Ulrike van 

Ark antwoordt dat er een mededeling is gedaan en dat de inhoud van het voorstel middels 

een mededeling is uitgevoerd.  
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Lemke Slijkhuis en Marleen Joustra (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. voetnoot 18 wat er 

gedaan wordt met foto’s die geplaatst worden in de Folia. Ulrike van Ark antwoordt dat 

leden zelf foto’s aanleveren bij hun artikelen of voorwoorden. Foto’s gemaakt bij 

activiteiten mogen gebruikt worden voor promotiedoeleinden, omdat het lid akkoord is 

gegaan met het Privacy statement. Het Privacy statement zal komend verenigingsjaar 

worden geupdate.  

 

Lotte Hulskotte, Nikki Kerssemakers en Carlon van Gerven (allen vooraf ingestuurd) vragen 

n.a.v. voetnoot 19 of er al ideeën zijn voor een vervangende sportactiviteit. Ulrike van Ark 

antwoordt dat de Sportcommissie haar ideeën gaat onthullen tijdens de AV. 

 

Pagina 53 

Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vraagt of het kandidaat-bestuur concrete ideeën heeft 

voor vervangende activiteiten. Priscilla Tan antwoordt dat er nog geen concrete ideeën zijn 

voor vervangende activiteiten. 

 

Pagina 56 

Quinten Sprenkels (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 8 hoeveel deelnemers er waren 
bij de E-Twinnet. Ulrike van Ark antwoordt dat er over het weekend acht Nederlandse 
deelnemers waren en zeven Turkse deelnemers. 

Nikki Kerssemakers en Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vragen hoe de online E-Twinnet 
bevallen is. Ulrike van Ark antwoordt dat Katie Remmers hier tijdens haar mededelingen op 
terug zal komen.  

Robin Roovers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 12-14 of de International Lecture is 
opgenomen in de jaarplanning. Ulrike van Ark antwoordt dat dit gedaan is.  

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 28 welke posts er nu wel en niet op 
LinkedIn gezet worden en waarvan er een beschrijving op LinkedIn. komt Hij noemt dat het 
nu vrij willekeurig oogt. De Internationale Lezing en de E-Twinnet ontbreken namelijk nu, 
waardoor er maar 3 posts zijn sinds de Januari AV. Ulrike van Ark antwoordt dat dit 
inderdaad beter opgepakt had moeten worden, hier kan het kandidaat-bestuur beter op 
letten. 

Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 29-30 of er ook is nagedacht is over 

het plaatsen van een samenvatting op LinkedIn, in plaats van alleen promotie. Ulrike van 

Ark antwoordt dat er samenvattingen zijn geplaatst op LinkedIn. 

 

Robin Roovers en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) noemen n.a.v. regels 21-25 en 

voetnoot 31 dat het wellicht een idee is om promotie te maken over de LinkedIn pagina. 

Ulrike van Ark noemt dat dit meegenomen kan worden door het kandidaat-bestuur. Het is 

een goed idee om deze pagina ook bekend te krijgen onder onze leden. 
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Lemke Slijkhuis, Marleen Joustra, Quinten Sprenkels en Robin Roovers (allen vooraf 

ingestuurd) vragen n.a.v. voetnoot 30 waarom er geen peiling is gehouden voor de E-

Twinnet. Ulrike van Ark antwoordt dat het contact met EMSA Maltepe goed was en dat er is 

gekozen om het te organiseren, zonder een peiling. Een peiling voor een activiteit van 5-10 

man leek overbodig en de meerwaarde van de activiteit was hoog. 

 

Pagina 57 

Lemke Slijkhuis, Nikki Kerssemakers, Marleen Joustra, Tijn van Heuveln en Wies van Bakel 

(P.S.) (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. voetnoot 32 of er meer gadgets zijn verkocht als 

gevolg van het promotiefilmpje. Ulrike van Ark antwoordt dat er nog een paar glazen zijn 

verkocht.  

 

Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 33 waarom de functionarissen 

activiteit dit jaar niet door is gegaan en hoe deze ingehaald kan worden. Ulrike van Ark 

antwoordt dat de activiteit niet door is gegaan als gevolg van de huidige pandemie. De 

activiteit kan ingehaald worden door in het verenigingsjaar 2021-2022 een extra grote 

activiteit te organiseren, waar ook functionarissen uit dit verenigingsjaar 2020-202 welkom 

bij zijn. 

 

Wies van Bakel (vooraf ingestuurd) merkt n.a.v. voetnoot 33 en 34 op dat het lijkt alsof de 

functionarissen dit jaar geen enkele vorm van een bedankje hebben gehad. Ze zegt dat zij 

dit wel hebben verdiend. Ulrike van Ark antwoordt dat dit niet het geval is. Er is wel degelijk 

een functionarissen activiteit georganiseerd, namelijk een bingo en een escape room. In de 

notulen gaat het over een fysieke activiteit. Dit was niet mogelijk en om deze reden is er 

besloten om het geld wat over was voor deze activiteit door te schuiven naar komend jaar. 

In de hoop dat de activiteit fysiek plaats kan vinden.  

 

Pagina 59 

Luc van Rijn („Aesculapius”, vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 5 hoe de ereleden borrel 
bevallen is. Ulrike van Ark antwoordt dat het een zeer geslaagde en gezellige borrel was. 
 
Pagina 60 
Luc van Rijn (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 16 of de bedragen van dit ondertekende 
contract dit jaar nog zijn binnengekomen. Ulrike van Ark antwoordt dat deze 
binnengekomen zijn.  
 

Melanie Brandenburg en Robin Roovers (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regel 45 hoe het 

staat met de sponsorovereenkomst met Prelum. Ulrike van Ark antwoordt dat er nog geen 

overeenkomst is.  

 

Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 18-26 hoe het ervoor staat met 

CareAbout. Ulrike van Ark antwoordt dat CareAbout nog steeds intern bezig is met het 

wisselen van contactpersonen. Thijs Revelman zal hier na de wissel meteen achteraan gaan. 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

Pagina 61 

Lemke Slijkhuis en Robin Roovers (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 1-3 of de 

kennismaking met Amgen heeft plaatsgevonden. Ulrike van Ark antwoordt dat deze 

kennismaking heeft plaatsgevonden.  

 

Quinten Sprenkels (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 41 of er nieuws is over de status 
van het digitaliseren van het archief. Ulrike van Ark antwoordt dat dit besproken zal worden 
bij de evaluatie van de beleidsnota. 
 
Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) merkt op n.a.v. voetnoot 40 dat het convenant niet 
elk jaar inhoudelijk herzien wordt. Ulrike van Ark antwoordt dat elke voorzitter en praeses 
in het begin van het jaar zijn of haar handtekening onder het convenant zet. Voordat dit 
gebeurt wordt de inhoud ook besproken.  
 

Pagina 62  

Rob de Hond (P.S. vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 11 of het gaat over de Congres AV. 

Ulrike van Ark antwoordt dat dit goed genotuleerd staat. Het zijn namelijk de notulen van 

de Januari AV en tijdens de Januari AV is de eerste versie van het Vijfjarenplan besproken. 

 

Floris Hofman (vooraf ingestuurd) merkt n.a.v. regels 21-22 op dat de zin raar geformuleerd 

is. Ulrike van Ark antwoordt dat ‘in overleg’ slaat op overleg met de verschillende 

adviesorganen, zoals een Raad van Praesides/Quaestoren en een Financiële Commissie. 

 

Luc van Rijn (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 25 of het bestuur is doorgegaan met het 
plaatsen van de vlogs. Hij vraagt hoe dat volgend jaar aangepakt gaat worden. Ulrike van 
Ark antwoordt dat het bestuur hier mee doorgegaan is voor alle te vullen commissies. 
Priscilla Tan antwoordt dat het kandidaat-bestuur hier nog niet concreet over heeft 
nagedacht, maar dat het opnemen van vlogs een goede optie is om mee te nemen.  
 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 43 waarom de 

informatievoorziening nog niet op de website is geplaatst. Ulrike van Ark antwoordt dat er 

nog feedback van een oud commissaris buitenland verwacht werd. Deze is inmiddels binnen 

en de informatievoorziening wordt zo snel mogelijk op de website geplaatst. 

 

Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 43 op welke manier de 

informatievoorziening is verbeterd. Ulrike van Ark antwoordt dat de informatie duidelijker 

en overzichtelijker is voor studenten die op SEP willen gaan. De te ondernemen stappen, 

door de student, zijn duidelijker opgesteld. Ook is er een tijdlijn opgesteld, die als leidraad 

gebruikt kan worden door de student. Dit vergemakkelijkt het proces voor zowel de student 

als de commissaris buitenland. Er is ook een objectief indelingsschema gemaakt voor 

potentiële inkomende studenten. Dit is intern te gebruiken door het bestuur. 
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Pagina 63 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 16-17 of er voor de Congres AV 

iemand van EPSA/IPSF komt spreken. Ulrike van Ark antwoordt dat er voor gekozen is om 

niet iemand uit te nodigen. De AV zal al erg druk zijn in verband met de wissel en het 

bespreken van de nota’s en het Vijfjarenplan. Daarnaast is er kort geleden een International 

Lecture geweest waar al veel mensen van EPSA/IPSF hebben gesproken. 

 

Pagina 63 

Emma Eikmans (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 14 of er reacties gekomen zijn van 
leden over de Engelse versie van de Folia. Ze vraagt of het de leden is bevallen. Ulrike van 
Ark antwoordt dat er bij de commissie positieve reacties ontvangen zijn.  
 
Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 10-14 of de commissie nog steeds 
geen extra werkdruk ervaart. Ulrike van Ark antwoordt ze dit niet ervaren. 
 
Quinten Sprenkels en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regel 24 of er een 
activiteit gaat komen die het Farmacie Hockeytoernooi zal vervangen. Ulrike van Ark 
antwoordt dat de Sportcommissie een vervangende activiteit gaat organiseren.  
 
Luc van Rijn (vooraf ingestuurd), merkt op n.a.v. voetnoot 46 dat hij het goed vindt dat 
deze conclusie getrokken is. Hij vraagt hoe het bestuur hier komend jaar mee door wil gaan, 
qua uitgaven aan commissies. Priscilla Tan antwoordt dat de kosten van skireis door de leden 
zelf betaald worden. 
 
Tessa Goedhart en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. voetnoot 46 wanneer 
de knoop doorgehakt zal worden om het door te laten gaan of niet. Ulrike van Ark zegt dat 
dit ruim van te voren gedaan zal worden, mochten de maatregelen omtrent corona dat 
toelaten.  
 
Pagina 64 
Emma Eikmans (vooraf ingestuurd) merkt op n.a.v. regel 44 dat hier staat dat er gekeken 
zou worden naar het verhogen van de stijging in stageplekken met meer dan 10% wanneer 
het Visiting Programme werd opgenomen in het Vijfjarenplan, maar in het nieuwe plan staat 
nog steeds dat het doel 10% extra stageplekken is. Ze vraagt wat hier de reden voor is. 
Ulrike van Ark antwoordt dat dit besproken zal worden tijdens de bespreking van het 
Vijfjarenplan.  
 
Pagina 66 

Emma Eikmans (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 2 of er al een overleg geweest is met 

de KNMP waar dit is besproken en of de KNMP geïnteresseerd is in de uitkomsten van de 

beleidscommissie. Ulrike van Ark antwoordt dat dit nog niet besproken is, maar dat de KNMP 

in het verleden meerdere malen aan heeft gegeven hierin geïnteresseerd te zijn.  
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Emma  Eikmans (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 13 of het kandidaat-bestuur al 
gekeken heeft naar de samenstelling van de beleidscommissie. Ze vraagt hoe ze dit gaan ze 
bewerkstelligen. Priscilla Tan antwoordt dat de samenstelling van de Commissie voor 
Farmaceutisch Beleid in de bijlage van het Vijfjarenplan is opgenomen. Het bewerkstelligen 
zal in overleg gaan met de afdelingen. 

Floris Hofman (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 54 of de ereleden over het 
algemeen positief waren over het Vijfjarenplan. Ulrike van Ark antwoordt dat de ereleden 
erg positief waren! 

Pagina 70 

Floris Hofman (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 37 of men ook reiskostenvergoeding 

krijgt bij het reizen met het OV. Ulrike van Ark antwoordt dat dit zo is.  

 

Pagina 71 

Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 19-24 of de AV op korte termijn in 

het Engels gehouden zal worden, gezien er nu internationale leden in de commissie zitten. 

Ulrike van Ark antwoordt dat de relevante delen voor dit commissielid in het Engels 

gehouden kunnen worden.  

 

Lotte Hulskotte, Tijn van Heuveln en Sybrand Zielhuis (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. 

regels 39-40 of alleen de Engelstalige witboeken of ook de Nederlandstalige witboeken 

worden bijgewerkt. Ulrike van Ark antwoordt dat er voor nu besloten is om beide witboeken 

bij te houden. In de toekomst kan besloten worden om enkel de Engelstalige witboeken te 

gebruiken. Het bestuur zal er goed op moeten letten dat beide witboeken goed bijgewerkt 

worden.  

 

Wies van Bakel en Carlon van Gerven (beide vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. voetnoot 71 

wat er met de zin bedoeld wordt. Ulrike van Ark antwoordt dat de zin niet goed is 

genotuleerd. Er wordt bedoeld dat in de bijlage is opgenomen dat goodies zonder enige 

meerwaarde niet meer worden uitgedeeld.  

 

Pagina 72 

Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 8-13 of het kandidaat-bestuur na 
heeft gedacht over de invulling van deze activiteit. Priscilla Tan antwoordt dat het 
kandidaat-bestuur hier nog niet over heeft nagedacht maar dit wel zo snel mogelijk gaat 
doen. 
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Pagina 73 

Emma Eikmans en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regel 3 of het 

kandidaat-bestuur volgend jaar al gaat beginnen met de relevante delen van de AV in het 

Engels houden. Ze vraagt of de AV’s dan al eventueel in het Engels gehouden zullen worden. 

Priscilla Tan antwoordt dat hier nog niet over is nagedacht. Indien dit gaat gebeuren, gaat 

kandidaat-bestuur contact opnemen met het U.P.-bestuur om te vragen hoe het daar wordt 

aangepakt. 

 

Pagina 72 

Lotte Hulskotte en Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vrage n.a.v. voetnoot 74 hoe het 

kandidaat-bestuur denkt over een activiteit speciaal voor internationale leden.Priscilla Tan 

antwoordt dat het kandidaat-bestuur niet heel enthousiast is om een activiteit uitsluitend 

voor internationale leden te organiseren. Een Engelstalige activiteit toegankelijk voor alle 

leden lijkt het kandidaat-bestuur een beter plan. 

  

Pagina 74 

Floris Hofman (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 6 hoe vaak een enquête ingevuld moet 

worden om te zeggen dat deze veel is ingevuld. Ulrike van Ark antwoordt dat de enquête 

over de skireis bijvoorbeeld 45 keer is ingevuld en de enquête over de commissie herziening 

31 keer. De enquête over de Folia is na de AV vaker ingevuld. Het aantal staat nu op 27. 

Met deze aantallen kan er iets over de inhoud gezegd worden, mits ze niet al te erg 

uiteenlopen. 

 

Pagina 78 

Lotte Hulskotte en Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 44-46 of er 

een mail is gestuurd naar alle stageadressen van SEP. Ulrike van Ark antwoordt dat Henrik 

na de wissel samen met Franka een uitgebreid bericht gaat sturen naar alle stageadressen.  

 

Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 6 wanneer de afrekening van het 

K.N.P.S.V.-weekend besproken wordt. Ulrike van Ark antwoordt dat deze afrekening 

inderdaad besproken dient te worden. Dit punt stond niet op de agenda, maar is wel 

toegevoegd na het versturen van de stukken. 

 

Pagina 79 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 4 of er al nagedacht is over hoe SEP 

opnieuw opgebouwd kan worden. Ulrike van Ark antwoordt dat Henrik samen met Franka 

SEP in het komende verenigingsjaar gaat oppakken. Er gaat dan een uitgebreid bericht 

gestuurd worden naar alle deelnemende stageadressen. 

 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 4 of er veel aanmeldingen waren 

vanuit Nederland. Ulrike van Ark antwoordt dat Henrik Huizinga er bij zijn mededelingen 

op terug komt. 
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Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. het kopje NK-consultvoering hoe het 

Online IPSF EuRO Patient Counseling Event was. Ze vraagt of er leden vanuit de K.N.P.S.V. 

aanwezig waren en of het misschien een vervanging kan zijn voor het oorspronkelijke NK. 

Ulrike van Ark antwoordt dat het bestuur hier niet bij aanwezig was. Wij hebben deze 

activiteit van IPSF gepromoot, maar zijn zelf niet bij alle activiteiten. Het blijft een mooie 

activiteit om te promoten onder onze leden. Informatie over de aanwezigen is helaas niet 

tot onze beschikking. 

 

Pagina 81 

Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 90 of er al een datum is voor 

de E-Twinnet met Turkije. Ulrike van Ark antwoordt dat de E-Twinnet al heeft 

plaatsgevonden, namelijk op 1, 2 en 3 mei. 

 

Pagina 84 

Carlon van Gerven en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 31-33 of de 

bespaarde reiskosten naar de commissies gaan. Ulrike van Ark antwoordt dat Emma van Rijn 

hierop terug bij de afrekening.  

  

Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 40-44 waar het overgebleven 

geld van de Januari AV heen gaat. Ulrike van Ark antwoordt dat dit naar de post Corona 

Overschot gaat.  

 

Pagina 85 

Carlon van Gerven en Robin Roovers (beide vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 16-17 

over een plan is opgesteld voor het geld dat op de balans staat en niet gebruikt wordt. Robin 

Roovers (vooraf ingestuurd) merkt ook op dat het Activiteitenfonds beter onder de aandacht 

gebracht kan worden. Ulrike van Ark antwoordt dat hier nog geen plan voor is opgesteld. 

De post Activiteitenfonds wordt elk jaar gepromoot bij de commissies en wordt ook gebruikt 

bij goede ideeën. Dit fonds kan echter wel beter onder de aandacht gebracht worden bij 

commissies en ook bij de overige leden. Hier moet naar gekeken worden. 

 

Pagina 87 

Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 10-14 of er ook rekening is 
gehouden met een hoger aantal deelnemers in de begroting. Ulrike van Ark antwoordt dat 
de begroting al was opgesteld voordat de eerste versie van het Vijfjarenplan werd 
besproken. Er is daarom nog geen rekening mee gehouden.  
 

Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 13 of er gekeken is naar een 

aangepaste begroting voor de Congrescommissie 2021-2022. Ulrike van Ark antwoordt dat 

er geen aangepaste begroting gemaakt is, maar dat het overgebleven geld in de post 

coronaoverschot geplaatst is. De commissies die moeilijk aan geld kunnen komen tijdens de 

pandemie, kunnen geld besteden uit deze post. Als corona voorbij is zal het overgebleven 

geld verdeeld worden onder de commissies.  
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Vragen Vijfjarenplan Concept 2 

Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. doel 1.4 of of dit betekent dat er dan 

een percentage K.N.P.S.V.-leden ten opzichte van het totaal aantal aanwezigen zal zijn. Ze 

vraagt of hier een streefwaarde voor is. Ulrike van Ark antwoordt dat zo’n percentage niet 

altijd relevante of realistische getallen kan geven, aangezien de locatie op de wereld hier 

ook een rol bij kan spelen. Dit punt is bedoelt om het aantal actieve K.N.P.S.V.-leden binnen 

EPSA en IPSF in kaart te brengen over de jaren.  

 

Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. doel 2.1.1.3 aan wat voor soort 

activiteit ze moet denken bij dit doel. Ulrike van Ark antwoordt dat dit bijvoorbeeld een 

rondetafelgesprek over studiedruk of mentale gezondheid kan zijn, met bestuurders van de 

afdelingen en decanen.  

 

Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) merkt op n.a.v. doel 4.2 dat de oplopende 

deelnemersaantallen ook zullen zorgen voor meer reiskostendeclaraties. Ze vraagt hoe dit 

opgevangen gaat worden. Ulrike van Ark antwoordt dat hier in de begrotingen rekening mee 

gehouden zal worden.  

 

Milou Milet De ST Aubin, Chiara Marini en Wolf Wiekart (allen VCSVU en vooraf ingestuurd) 

merken op n.a.v. punt 5.1.1 dat vele veganistische en vegetarische opties ook erg milieu-

onvriendelijk kunnen zijn. Ulrike van Ark antwoordt dat dit relatief minder milieu-

onvriendelijk is, daarnaast bespaart het een hoop dierenleed.  

 

Sybrand Zielhuis (vooraf ingestuurd) noemt n.a.v. doel 5 dat hij vindt dat er tenminste een 

vegetarische optie moet zijn. Niet alleen wanneer iemand niet zijn keuze doorgeeft. Ulrike 

van Ark antwoordt dat er altijd een vegetarische optie is. Dat is er nu ook.  

 

Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. doel 6.1 of de vereniging dan volledig 

Engels gaat draaien, met alle documenten en activiteiten ook in het Engels. Ulrike van Ark 

antwoordt dat dit niet direct betekent dat alles volledig in het Engels moet draaien, per 

direct. De optie moet er zijn, mocht dit nodig zijn. Waarschijnlijk zal dit in de komende vijf 

jaar nog niet in zijn werk gaan. Het waarschijnlijkste is dat de methode van U.P. gehanteerd 

wordt, waarbij de relevante delen voor internationale leden in het Engels behandelt zullen 

worden.  

 

Rob de Hond (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. doel 6.1 op welke punten de vereniging op 

dit moment niet kan draaien in het Engels. Ulrike van Ark antwoordt dat de AV nog niet 

volledig in het Engels gehouden kan worden. Ook zijn de statuten van de vereniging nog niet 

geldig in het Engels.  

 

Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 10-14 of doel 7.3 besproken is 

met oud-bestuursleden. Ulrike van Ark antwoordt dat dit nog niet is gedaan. Na goedkeuring 

van het Vijfjarenplan zullen deze taken opgenomen worden.  
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Vragen bijlage vijfjarenplan 

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 1 regel 21 of dit betekent dat er ook 

gekeken wordt naar andere platformen om evenementen te delen of wordt met name 

bedoeld wanneer wat gepromoot wordt. Ulrike van Ark antwoordt dat het vooral gaat over 

het tweede punt.  

 

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 4 regel 12 hoe het bestuur ervoor gaat 

zorgen dat de posters ook beter bij de promotie van de afdelingen gaat passen. Denk hierbij 

met name aan de tekstjes en de posters. Ulrike van Ark antwoordt dat de promotie juist 

moet verschillen van de promotie van de afdelingen, anders springt het er niet uit en lijkt 

het allemaal hetzelfde.  

 

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 4 regel 12 wat de meerwaarde ervan 

was om de commissaris algemene zaken toegang te geven tot de sociale media van de 

afdelingen. Ulrike van Ark antwoordt dat de CAZ niet direct toegang heeft of wil hebben 

tot die sociale media kanalen. De CAZ wil via die kanalen de activiteiten van de K.N.P.S.V. 

ook via die weg promoten, om meer leden te trekken. Tot nu toe was dit namelijk zeer 

waardevol.  

 

Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) merkt op n.a.v. pagina 4 regel 24-26 dat een 

doordachte keuze voor een locatie van een K.N.P.S.V.-activiteit niet een nieuw punt is. DIt 

wordt altijd al gedaan. Ulrike van Ark antwoordt dat door dit punt op te nemen in het 

vijfjarenplan, dat dit ook daadwerkelijk uitgevoerd moet worden.  

 

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 5 regel 42 welke delen ‘relevant’ zullen 

zijn voor internationale leden. Ulrike van Ark antwoordt dat dit bijvoorbeeld alles zal zijn 

rondom de commissies, waarin een internationaal lid plaatsneemt.  
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Beleidsnota 119e kandidaat-bestuur der K.N.P.S.V. 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) noemt n.a.v. pagina 39, regels 11-13 dat het 
vervangen van fysieke activiteiten door passende online activiteiten geen beleidspunt is en 
dat dit niet in een nota thuishoort. Priscilla Tan antwoordt dat deze zin in de nota is 
verwerkt ter inleiding voor de zin erna. 

Sybrand Zielhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 39, regel 14 wat het kandidaat-

bestuur ziet als toegevoegde waarde. Hij vraagt of dat te maken heeft met het doel van de 

activiteit. Priscilla Tan antwoordt dat de vervangende activiteit origineel en aantrekkelijk 

moet zijn voor de leden. 

Sybrand Zielhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 39, regel 15 hoe het kandidaat-

bestuur het gebruik maken van de groeiende online samenleving voor zich ziet. Priscilla Tan 

antwoordt dat bijvoorbeeld de online internationale lezing afgelopen jaar erg goed is 

bevallen, mede dankzij de speeddate rondes met studenten uit heel de wereld. Daarnaast 

was de acquisitiecursus ook online. Het kandidaat-bestuur denkt dat een fysieke 

acquisitiecursus niet van meerwaarde is en juist onhandig is om online te organiseren. 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 39, regel 20 wanneer er gestart 

wordt met de postcasts en hoe er aan de benodidge apparatuur gekomen wordt. Ook vraagt 

ze hoe dit gefinancierd gaat worden. Priscilla Tan antwoordt dat er nog geen specifieke 

planning is maar dat het kandidaat-bestuur een voorkeur heeft om de podcast met alle 

sprekers in één ruimte op te nemen. Er is een post op de begroting genaamd electronica en 

er is gekeken naar mogelijk apparatuur voor het opnemen van de podcast. 

Rafael Feijs (VCSVU, vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 20 hoe ervoor gezorgd gaat 

worden dat de podcast geluisterd gaat worden. Daarnaast vraagt hij hoe de leden op een 

interactieve manier bij de podcast betrokken zullen worden. Ook wil hij weten welke ideeën 

er zijn voor de podcasts met de ereleden. Priscilla Tan antwoordt dat voor het opnemen 

van de podcast het thema en de gastspreker(s) bekend worden gemaakt via de sociale 

mediakanalen. De leden krijgen de mogelijkheid vragen te bedenken en in te dienen. De 

ereleden kunnen als gastsprekers dienen. Er is geïnventariseerd bij de ereleden en 

wederzijdse interesse getoond. 

Wies van Bakel (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 39, regel 20, hoe er contact gelegd 

kan worden met de leden via een podcasts. Een podcasts is namelijk vanuit één kant. 

Priscilla Tan antwoordt dat leden voordat de podcast wordt opgenomen hun vragen kunnen 

insturen via de mail of de social media kanalen van de vereniging. 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt noemt n.a.v. pagina 39, regel 20 hoe de postcasts 

er verder uit gaan zien. Ze vraagt of er een thema aan gekoppeld gaat worden. Priscilla Tan 

antwoordt dat iedere aflevering inderdaad gaat draaien om één centraal thema en bij 

voorkeur een gastspreker heeft. Elke aflevering zal 20-30 minuten duren en leden krijgen  
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de mogelijkheid om vooraf vragen in te dienen aan de gastspreker en/of over het thema. 

Indien er voldoende vragen worden ingediend zal er een speciale vragenrubriek komen. 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt noemt n.a.v. pagina 39, regels 30-31 of de 

uitwerking van de beleidscommissie gepresenteerd gaat worden en zo ja, wanneer dit 

gebeurt. Priscilla Tan antwoordt dat de uitwerking inderdaad gepresenteerd gaat worden 

maar dat het nog niet bekend is wanneer dit gaat plaatsvinden. De Commissie voor 

Farmaceutisch Beleid is een hele nieuwe missie binnen de K.N.P.S.V. dus het is onzeker 

hoeveel tijd het gaat kosten om een concreet plan uit te werken. Daarnaast is er ook veel 

communicatie met het buitenlandse studieverenigingen en organisaties als EPSA en IPSF 

nodig. 

Sybrand Zielhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 39, regel 30 wat er gebeurt nadat 

de commissie is uitgewerkt. Priscilla Tan antwoordt dat het plan wordt gepresenteerd op 

een AV en als het plan wordt goedgekeurd er een Commissie voor Farmaceutisch Beleid kan 

worden geïnstalleerd. 

Lotte Hulskotte en Melanie Brandenburg (VCSVU) (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 

40 regel 2 of er al een moment gekozen is voor de K.N.P.S.V. Olympiade. Ze vraagt of het 

eenmalig georganiseerd wordt of vaker, mocht het succesvol zijn. Ook vraagt ze hoe lang 

de periode van de Olympiade zal zijn, hoe het gepromoot gaat worden en wat er bedoeld 

wordt met een passende prijs. Priscilla Tan antwoordt dat er is nog geen moment is gekozen. 

Als het succesvol verloopt en er positieve reacties zijn, kan dit vaker worden georganiseerd. 

De periode zal twee tot drie weken zijn. De promotie zal via de afdelingen en de sociale 

media kanalen gaan. De passende prijs hangt af van het geld wat beschikbaar wordt gesteld 

vanuit de sponsor, een voorbeeld van een activiteit kan een uitje naar een klimbos zijn. 

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 2 hoe lang de Olympiade zal duren. 

Priscilla Tan antwoordt dat de Olympiade ongeveer twee tot drie weken gaat duren. 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) geeft aan n.a.v. pagina 40 regels 9-10 dat zij denkt dat 

het goed is om alle witboeken in één jaar te vertalen. Ze zegt dat dit ook gedaan is bij P.S. 

Priscilla Tan antwoordt dat niet iedereen van het kandidaat-bestuur van plan is hieraan mee 

te werken. Daarom is het niet zeker of alle witboeken in één jaar vertaald kunnen worden. 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 40 regels 16-17 hoe het kandidaat-

bestuur het behalen van studiepunten voor een SEP-stage mogelijk wil maken. Priscilla Tan 

antwoordt dat het tot op heden alleen in Groningen mogelijk is. Aangezien het kandidaat-

bestuur in Leiden studeert, hoopt zij dit in Leiden mogelijk te kunnen maken. In Amsterdam 

is het nog niet geprobeerd dus het kandidaat-bestuur gaan kijken naar de mogelijkheden. 

In Utrecht is dit in het verleden geprobeerd maar helaas niet gelukt. Het kandidaat-bestuur 

hoopt het in de andere steden mogelijk te maken hoopt dat Utrecht er dan nogmaals over 

na wilt denken. 
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Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. pagina 40 regels 21-22 hoe de 

inventarisatie naar EPSA/IPSF-trainers plaats gaat vinden. Ze vraagt of leden persoonlijk 

benaderd wordt of dat er bijvoorbeeld een bericht in de ledenmail komt. Priscilla Tan 

antwoordt dat leden op een activiteit benaderd kunnen worden, maar dat het ook via de 

sociale mediakanalen of middels een bericht in de ledenmail kan. 

Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) geeft aan n.a.v. pagina 40 regel 24 dat het haar beter 

lijkt om de Folia Pharmaceutica eerst te herzien, voordat er een column aan de Folia wordt 

toegevoegd. Ze geeft aan dat een herziening beter kan dan met alleen een enquête, en dat 

de enquête zelf ook beter kan. Priscilla Tan antwoordt dat het kandidaat-bestuur ervoor 

heeft gekozen een vaste column te plaatsen in de Folia Pharmaceutica over IPSF en EPSA. 

Ze geeft aan dat het maken van een enquête veel tijd gaat kosten en dat er al genoeg 

punten in de beleidsnota staan. 

 

 


