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Tijdens de Algemene Vergadering heeft het bestuur vijf voorstellen gedaan. Alle voorstellen zijn 
aangenomen. Het eerste voorstel betrof de besluitenlijst. Er is één besluit van de besluitenlijst 
gehaald. Het besluit aangaande de dispuuterkenning Ph.V.D. “Hygeia” is van de besluitenlijst 
afgehaald, omdat dit besluit is opgenomen in het huishoudelijk reglement.  Het tweede voorstel 
betrof de toevoeging van de Activiteitencommissie en de verwijdering van de Toekomst en 
OpleidingsPerspectieven Commissie van het commissieaanbod der K.N.P.S.V. Het derde voorstel 
betrof het reglement Activiteiten Commissie. Het reglement is aangepast, omdat een deel van het 
reglement overlap had met het convenant. Daarnaast is een foutieve nummering aangepast. Het 
vierde voorstel betrof het vijfjarenplan. Het vijfjarenplan der K.N.P.S.V. zal vanaf 13 mei 2021 
ingaan. Het vijfde voorstel betrof de aanschaf van een nieuwe secretaris laptop.  
 
Verder is de bestuurlijke beleidsnota geëvalueerd en zijn zowel het vijfjarenplan als de bijlage van 
het vijfjarenplan goedgekeurd. Daarnaast is het cadeau aan de vereniging onthuld: een touwtrektouw.   
 
De jaarverslagen van het bestuur en de permanente commissies zijn behandeld en goedgekeurd. De 
commissaris buitenland heeft daarnaast een update gegeven over het Student Exchange Program 
(SEP), het International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) World Congress in Seoul, en het 
European Regional Symposium. SEP is geannuleerd voor inkomende studenten. Er gaan wel drie 
Nederlandse studenten naar het buitenland voor een stage komende zomer. Het IPSF World Congres 
zal online plaatsvinden van 22 juni tot 1 augustus. De inschrijvingen zijn inmiddels gesloten, omdat 
het maximale aantal deelnemers bereikt is. Het European Regional Symposium zal ook online 
plaatsvinden van 14 – 18 juli. Hier zullen naast workshops en educatieve activiteiten ook een aantal 
sociale activiteiten georganiseerd worden, zoals een international night en een gala night.  
 
De commissaris algemene zaken heeft een update gegeven over European Pharmaceutical Students’ 
Association (EPSA), de TWIN, het Stipendiafonds en de promotie. Het EPSA Annual Congress 2020 is 
doorgeschoven naar het najaar. De General Assembly heeft online plaatsgevonden. Hier is gesproken 
over de herstructurering van verschillende projecten en functies. Daarnaast is een groot deel van het 
nieuwe EPSA-team verkozen. De TWIN vond dit jaar niet fysiek plaats, er is echter goed contact met 
een partner voor een volgende editie. Er is wel een E-Twinnet georganiseerd met geneeskunde 
studenten uit Turkije, welke een groot succes was. Tijdens de vergadering met het curatorium 
stipendia is één zware aanvraag goedgekeurd en is het budget voor het jaar 2020 met 5000 euro 
verhoogd. De statistieken van de sociale mediakanalen, waar de K.N.P.S.V. gebruik van maakt, zijn 
gepresenteerd.  
 
Er zijn diverse commissies gedechargeerd en geïnstalleerd en diverse begrotingen gepresenteerd en 
goedgekeurd. De afrekening van het bestuursjaar 2020-2021 en de begroting voor het bestuursjaar 
2021- 2022 zijn gepresenteerd en goedgekeurd. Het 119e kandidaat-bestuur is verkozen.  
 
Als laatste heeft de bestuursoverdracht plaatsgevonden. Het K.N.P.S.V.-bestuur 2020-2021 uit 
Groningen, bestaande uit Ulrike van Ark, Emma van Rijn, Henrik Huizinga en Katie Remmers, heeft 
plaatsgemaakt voor het K.N.P.S.V.-bestuur 2021-2022 uit Leiden, bestaande uit Priscilla Tan, Nicky 
Janssen, Thijs Revelman, Franka Hettfleisch en Jason Lin.  
 
Aldus naar waarheid opgemaakt, 
Mei 2020,  
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