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Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. te houden op 23 oktober 2021 

te Leiden 

Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen van de agenda 
3. Secretarieel Verslag Congres AV 2021 
4. Notulen van de Congres AV, gehouden op 13 mei 2021 te Groningen en via Zoom 

i. Voorstel 1 
5. Ingekomen en uitgegane stukken 
6. Bestuursmededelingen 

a. Ereleden 
b. Sponsoren en externe contacten 
c. Beleidsnota 
d. Corona 
e. Herziening Huishoudelijk reglement 

i. Voorstel 2 
ii. Voorstel 3 

f. Vaandel 
i. Voorstel 4 

g. Mededelingen commissaris buitenland 
h. Mededelingen commissaris algemene zaken 
i. K.N.P.S.V.-gadget 
j. Afgelopen activiteiten 
k. Data 
l. Moties 

7. Mededelingen van de afdelingen 
8. Internationale Commissie 2021-2022 

a. Decharge één lid 
b. Verkiezing één lid 
c. Installatie één lid 

9. Sports Committee 2021-2022 
a. Budget  
b. Dischargement single member 

10. EPSA- en IPSF-functionarissen  
a. Decharge 
b. Installatie 

11. EPSA-werkgroep  
a. Decharge één lid 
b. Verkiezing één lid 
c. Installatie één lid 
d. Mededelingen EPSA-werkgroep 

12. Mededelingen 
a. Commissies 
b. Vaandeldrager 2021-2022 
c. Ph.V.D. “Hygeia” 

13. W.v.t.t.k.  
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
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Voorstellen 
 

Ad. 4. i. 

 

Toelichting lid 4. i. 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 6 oktober 2018 te Leiden 
Aangaande Protocol Zwarte lijst 

Het Protocol Zwarte lijst zal per 27 januari 2018 ingaan en worden nageleefd. 
 

Zal worden gewijzigd in: 

Het Protocol Zwarte lijst zal met ingang van 29 augustus 2020 de naam Protocol 
Inschrijfbeleid en gedrag krijgen. 
 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 14 november 2020 te Haren en via 
Zoom 
Aangaande de statutenwijzigingen 
De genoemde statutenwijzigingen in lid f. i. van de agenda worden allen aangenomen. 
 
Aangaande de herziening van het huishoudelijk reglement 
De genoemde wijzigingen in het huishoudelijk reglement, genoemd in lid f. ii. van de agenda 
worden allen aangenomen. 
 
Aangaande Toekomst- en OpleidingsPerspectieven Commissie 
De Toekomst- en OpleidingsPerspectieven Commissie zal eenmalig voor een periode van één 
jaar geïnstalleerd worden en uit 5 personen bestaan, waaronder één lid van het bestuur. 
 
Aangaande Internationale Commissie 
De Internationale Commissie zal vanaf het verenigingsjaar 2021-2022 bij voorkeur bestaan 
uit vijf leden, studerende aan dezelfde universiteit en één lid van het bestuur. 
 
Aangaande Activiteitencommissie 
De Activiteitencommissie zal vanaf het verenigingsjaar 2021-2022 een onderdeel zijn van 
het commissie aanbod der K.N.P.S.V. Deze commissie zal de verantwoording dragen voor de 
organisatie van zowel de Dag van de Farmaceutische Industrie als het K.N.P.S.V.-feest. Ook 
hebben zij de vrijheid om een andere activiteit te organiseren in overleg met het bestuur 
en de afdelingsbesturen. De commissie zal bestaan uit zes leden, waaronder één lid van het 
bestuur. 
 
Aangaande Sportcommissie 
De Sportcommissie zal vanaf het verenigingsjaar 2021-2022 verantwoordelijk zijn voor het 
organiseren van het Farmacie Hockeytoernooi en (een) sport gerelateerde activiteit(en). 
 

Voorstel 1 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 23 oktober 2021 te Leiden 

Aangaande besluitenlijst 

 

De besluiten uit de besluitenlijst, genoemd in toelichting van lid 4. i. van de agenda, 

komen te vervallen. 
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Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 30 januari 2021 te Haren en via Zoom 

Aangaande commissieherziening 

De genoemde wijzigingen in het huishoudelijk reglement, genoemd in lid 6. e. ii. van de 

agenda worden allen aangenomen.  

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 30 januari 2021 te Haren en via Zoom 

Aangaande huishoudelijk reglement 

De genoemde wijzigingen in het huishoudelijk reglement, genoemd in lid 6. f. i. van de 

agenda worden allen aangenomen. 

  

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 13 mei 2021 te Groningen en via 

Zoom 

Aangaande secretaris laptop 

Er zal een nieuwe secretaris laptop worden aangeschaft voor een maximaal bedrag van 

€700,- 

Ad. 6. e. i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel 2 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 23 oktober 2021 te Leiden 

Aangaande huishoudelijk reglement 

 

Reglement Bestuur 

 

Artikel 9, lid f 

 

Verwijderd 

 

(De commissaris algemene zaken:)  

f. is, namens het bestuur, coördinator voor het Individual Mobility Project. 
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Ad. 6. e. ii. 

 

Ad. 6. f. i.  

 

 

Ad. 8. a. Decharge van één lid van de Internationale Commissie 2021-2022 
Gedechargeerd worden: Miriam Voots    (P.S.) 
 
Ad 8. c. Installatie van één lid van de Internationale Commissie 2021-2022 
Geïnstalleerd wordt:   Inez Culic   (P.S.) 
 
Ad 9. b. Dischargement single member of the Sports Committee 2021-2022 
Gedechargeerd worden: Job Markink                         (U.P.) 
 
Ad 10. a. Decharge EPSA- en IPSF-functionarissen 
Gedechargeerd worden: Inge Flier    
    Eline Tielen 
    Jelle Stoelinga  
    Bram Wagner   (Allen U.P.)  
     
 
 

Voorstel 3 
 
Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 23 oktober 2021 te Leiden 
Aangaande huishoudelijk reglement 

 

Reglement Disputen 

 

Artikel 2 lid 3 

 

Oud 

 

De leden van het dispuut dienen lid te zijn van de K.N.P.S.V. 

 

Nieuw 

 

De leden van het dispuut dienen lid te zijn van de K.N.P.S.V. op het moment dat zij 

worden gevraagd. 

 

 

 

Voorstel 4 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 23 oktober 2021 te Leiden 

Aangaande vaandel 

 

Het vaandel der K.N.P.S.V. zal worden hersteld voor een maximaal bedrag van €1500,- 

exclusief BTW. 
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Ad. 12. b. Installatie EPSA- en IPSF-functionarissen 
Geïnstalleerd worden:  Jorn Ticheler   („Aesculapius”) 
    Elisa van het Groenewoud  (VCSVU) 
    Henrik Huiznga     

Katie Remmers  (beiden P.S.) 
    Yong Xin Cao 
    Arman Amiri    

Bram Wagner   (allen U.P.) 
     
Ad. 13. b. Decharge van één lid van de EPSA-werkgroep 
Gedechargeerd worden: Ayla Pieterson   (U.P.) 
 
Ad. 13. d. Installatie van één lid van de EPSA-werkgroep 
Geïnstalleerd worden: Anne van de Loo  (U.P.) 
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Motielijst Algemene Vergaderingen 1997-2021 
 

Algemene Vergadering der A.N.P.S.V. gehouden op 8 mei 1997 te Heemskerk 

Motie aangaande betrokkenheid  

Wij leden der A.N.P.S.V. etc. zijn van mening dat, bij elke AV, van elke commissie, die uit 

vijf of meer leden bestaat, minstens drie leden aanwezig zijn.  

 

Algemene Vergadering der A.N.P.S.V. gehouden op 21 mei 1998 te Elst 

Motie aangaande notulen 

Wij leden der A.N.P.S.V. etc. zijn van mening dat tijdens het behandelen van de notulen 

foutieve woordspelingen, komma’s en punten niet relevant zijn voor de inhoud en zullen dus 

niet genoemd mogen worden. De fouten kunnen tot een week na afloop van de AV bij de 

secretaris worden ingediend. Uitzonderingen hierop zijn de namen en verkeerde 

interpretaties van zinnen/alinea’s. 

 

Algemene Vergadering der A.N.P.S.V. gehouden op 27 januari 2001 te Utrecht 

Motie aangaande het financiële overzicht van de A.N.P.S.V. 

Wij leden der A.N.P.S.V. etc. zouden graag willen dat de financiële stukken der A.N.P.S.V. 

minimaal 3 werkdagen voor aanvang van een AV bij de afdelingen ter inzage te liggen. Onder 

financiële stukken worden in ieder geval de resultatenrekening, balans en 

begrotingen/afrekeningen gemaakt door de penningmeester verstaan. Zo mogelijk liggen 

ook de stukken van de commissies die gepresenteerd zullen worden op de betreffende AV 

ter inzage. 

 

Motie aangaande gerecycled papier (op voorwaarde dat dit de goedkoopste manier is) 

Wij leden der A.N.P.S.V. etc. zijn van mening dat het bestuur der A.N.P.S.V. iets kan doen 

voor het woud in verre landen door gerecycled papier te gebruiken. 

 

Algemene Vergadering der A.N.P.S.V. gehouden op 26 januari 2002 te Utrecht 

Motie aangaande leden die te laat op een AV komen  

Wij leden etc. zijn van mening dat het leuk zou zijn als bezoekers van een AV, die te laat 

komen, een bosje bloemen aan zouden bieden aan het bestuur van de A.N.P.S.V. tijdens de 

AV. Het bosje hoeft niet meer te kosten dan €2,-. Deze bloemen moeten in een vaas gezet 

worden op tafel. Hiervoor moet dus een vaas aangeschaft worden.  

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 28 januari 2006 te Utrecht 

Motie aangaande stemmen  

Wij leden etc. zijn van mening dat stemming voor ieder voorstel niet nodig is, mits er vanuit 

de zaal geen bezwaar is. 
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Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 25 mei 2006 te Zevenaar 

Motie aangaande graveerkosten bokalen 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat de kosten (maximaal €20,-) voor het graveren van 

de Faber- en Amaliabokaal (of elke in de toekomst geïntroduceerde bokaal) niet later dan 

twee maanden na het in bezit nemen van de bokaal gedeclareerd mogen worden bij de 

penningmeester der K.N.P.S.V. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 21 mei 2009 te Apeldoorn 

Motie aangaande financiële stukken  

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat op iedere AV de financiële stukken geniet worden 

op volgorde van behandeling. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 4 oktober 2009 te Putten 

Motie aangaande reiskostendeclaratie  

Leden kunnen tot vier weken na de K.N.P.S.V.-activiteit hun reiskosten van de activiteit 

indienen bij de penningmeester van de K.N.P.S.V.  

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 3 oktober 2010 te Putten 

Motie aangaande het uitnodigen van IPSF- en EPSA-bestuursleden  

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat de commissaris buitenland en commissaris algemene 

zaken de in Nederland aanwezige bestuursleden van IPSF en EPSA op de hoogte stellen van 

de data van alle U.P.-, P.S.- en „Aesculapius”-feestjes waar zij bij aanwezig mogen zijn. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 2 juni 2011 te Apeldoorn 

Motie aangaande foto’s tijdens de AV’s  

Wij leden etc. etc. zouden het leuk vinden als er foto’s worden gemaakt van de te installeren 

en te dechargeren commissies tijdens alle AV’s. 

 

Motie aangaande noemen van afdelingen in notulen  

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat in de notulen bij ieder nieuw punt de desbetreffende 

afdeling vermeld dient te worden. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 17 mei 2012 te Apeldoorn 

Motie aangaande het inbinden van notulen  

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat de verbeterde notulen van elk bestuursjaar in een 

notulenboek worden ingebonden. 

 

Motie aangaande back-ups op de harde schijf  

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het bestuur elke maand een back-up op de online 

harde schijf maakt. 

 

Motie aangaande het besluitendocument  

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het besluitendocument jaarlijks door het bestuur 

wordt bijgewerkt. Het besluitendocument kan door leden worden opgevraagd. 
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Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 28 mei 2014 te Arcen 

Motie aangaande national IMP Coordinators 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat de commissaris algemene zaken twee keer per jaar 

een afspraak zal inplannen met de national IMP Coordinators en deze na komt. 

 

Motie aangaande jaarverslagen national IMP Coordinators 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat de national IMP Coordinators net als de permanente 

commissies jaarlijks tijdens de Congres AV een verslag inleveren voor de congresbundel. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 14 mei 2015 te Apeldoorn 

Motie aangaande volmachten 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat een lid voor maximaal één ander lid zijn/haar 

volmacht uit kan spreken. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 10 oktober 2015 te Utrecht 

Motie aangaande motielijst 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat alle moties, welke na de AV op de motielijst geplaatst 

zullen worden, hardop worden voorgelezen, ook als een motie van orde tijdens de AV 

aangeeft dat dit niet hoeft te gebeuren. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 23 januari 2016 

Motie aangaande EPSA en IPSF functies 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat leden van de K.N.P.S.V. die een functie bekleden bij 

EPSA en/of IPSF ook functionaris zijn van de K.N.P.S.V. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 5 mei 2016 te Soest 

Motie aangaande moties in de bundel 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat in de bundel ook de niet aangenomen moties met 

uitleg worden vermeld.  

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 8 oktober 2016 te Putten 

Motie aangaande het EPSA-systeem 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat er een nieuw handgebaar standaard wordt 

toegevoegd aan het vingeropsteek systeem, namelijk: het bullshit gebaar. Het bullshit 

gebaar bestaat uit drie opgestoken vingers (de pink, de ringvinger en de middelvinger) en 

het vormen van een cirkel met de wijsvingers en de duim. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 7 oktober 2017 te Utrecht 

Motie aangaande het archief der K.N.P.S.V. 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het bestuur na een archiefdag een (unieke) vondst 

deelt met de leden. 
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Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 27 januari 2018 te Groningen 

Motie aangaande de TWIN 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat de leden van VCSVU zich mogen inschrijven voor de 

TWIN als daar lege plekken beschikbaar zijn. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 26 januari 2019 te Utrecht 

Motie aangaande de Vereniging van Jonge Apothekers 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het bestuur aanwezig is bij de jaarlijkse Algemene 

Leden Vergadering van de VJA en haar leden. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 30 mei 2019 te Stadskanaal 

Motie aangaande de SEP Hulpcommissie 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat leden van VCSVU in de Hulpcommissie van SEP plaats 

mogen nemen.  

 
Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 25 januari 2020 te Utrecht 

Motie aangaande de Algemene Vergaderingen 

Wij leden etc. etc. zijn van mening dat alle filmpjes en presentaties voor aanvang van de 

Algemene Vergadering bij het bestuur worden ingediend, zodat deze op tijd klaar staan op 

de laptop van de commissaris algemene zaken. 
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Besluitenlijst Algemene Vergaderingen 1997-2021 
 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 25 september 2005 te Putten 

Aangaande oude K.N.P.S.V.- vaandels 

In overleg met de afdelingen zullen de oude vaandels een waardigere, vaste plaats krijgen 

bij P.S., „Aesculapius” en U.P. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 9 mei 2013 te Baarlo 

Aangaande de overlap van thema´s en bestemmingen 

Om de overlap van thema’s en bestemmingen te voorkomen is de voorzitter der K.N.P.S.V. 

de centrale contactpersoon, met wie afdelingsbesturen contact moeten opnemen om te 

controleren of hun thema of bestemming geen overlap vertoond volgens de in de RvP 

afgesproken regels. Op de laatste RvP van het collegejaar wordt voor het komende 

collegejaar de exacte activiteitenlijst vastgesteld.  

Voor de thema’s en bestemmingen geldt dat het afdelingsbestuur die als eerste een thema 

of bestemming doorgeeft aan de voorzitter der K.N.P.S.V. dit thema of deze bestemming 

mag gebruiken. In goed overleg tussen de afdelingen kan van de regels worden afgeweken. 

De voorzitter/praesides zorgen ervoor dat de afdelingsbesturen en commissies van deze 

regeling afweten en zich eraan houden. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 10 oktober 2015 te Utrecht 

Aangaande beamer 

De beamer van de K.N.P.S.V. is te gebruiken door al haar leden onder opgestelde 

voorwaarden.  

 

Aangaande de contributie met ingang van contributiejaar 2015-2016 

De contributie voor een lid van een afdeling zal vanaf het collegejaar 2015-2016 €3,75 per 

jaar zijn.  

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 25 en 26 mei 2017 te Baarlo 

Aangaande wijziging huishoudelijk reglement 

Hoofdstuk 13, artikel 2 van het huishoudelijk reglement der K.N.P.S.V. wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

Nieuw 

1. Volmachten, zoals beschreven in artikel 21 lid 2 van de statuten, moeten door de 

verstrekker ervan bij het bestuur van de vereniging aangevraagd en ingeleverd worden voor 

aanvang van de Algemene Vergadering. 

 

2. Volmachten kunnen alleen worden gegeven op speciale door het bestuur te verstrekken 

volmachtpapieren, voorzien van een handtekening van één van de bestuursleden van de 

vereniging. 

 
Aangaande K.N.P.S.V.-weekend 
Het K.N.P.S.V.-weekend, waarin de Najaars AV, het K.N.P.S.V.-feest en de 

functionarissenactiviteit zullen worden gehouden, vindt jaarlijks plaats.  
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Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 7 oktober 2017 te Utrecht 

Aangaande Nederlands Kampioenschap Consultvoering 

Het Nederlands Kampioenschap Baliegesprekken zal vanaf het studiejaar 2017-2018 de naam 

Nederlands Kampioenschap Consultvoering dragen. 

 

Aangaande de inschrijfprocedure 

De leden die zich binnen 24 uur na het openen van de inschrijvingen hebben ingeschreven 

voor een activiteit van de K.N.P.S.V. worden middels een lotingsprocedure toegelaten tot 

deze activiteit, mits er te veel inschrijvingen zijn. Leden die middels de lotingsprocedure 

niet direct worden toegelaten tot de activiteit komen op volgorde van loting op een 

wachtlijst te staan. De leden die zich na 24 uur na het openen van de inschrijving hebben 

ingeschreven voor de activiteit worden op volgorde van inschrijving onderaan de wachtlijst 

geplaatst. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 27 januari 2018 te Groningen 

Aangaande Protocol Inschrijfbeleid en gedrag 

Het Protocol Inschrijfbeleid en gedrag zal per 27 januari 2018 ingaan en worden nageleefd.  

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 10 en 11 mei 2018 te Maastricht 

Aangaande SEP-borg 

Een SEP-deelnemer dient het maximale bedrag te betalen vastgesteld door IPSF alvorens 

deze SEP-student gereserveerd wordt in de database door een ander land. Wanneer de SEP-

deelnemers terug is gekomen van zijn/haar SEP en het evaluatieformulier heeft ingevuld, 

zal dit bedrag minus de deelnemersbijdrage teruggestort worden aan de student. Wanneer 

de borg niet teruggestort wordt vanwege afzegging zal dit bedrag naar het Development 

Fund van IPSF gaan. Bij uitzondering beslist het bestuur.  

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 6 oktober 2018 te Leiden 
Aangaande archief 

Het gearchiveerde deel van het archief der K.N.P.S.V. wordt gehuisvest in het Noord-

Hollands Archief te Haarlem 

  

Aangaande de internationaliseringsrichtlijn  

De internationaliseringsrichtlijn zal per 30 mei 2019 worden nageleefd.  

 

Aangaande de Bacheloractiviteit 

Er zal in het jaar 2019-2020 een Bacheloractiviteit worden georganiseerd met een educatieve 

invulling. 

 

Aangaande de SEP-werkgroep 

De SEP-werkgroep, bestaande uit 6 personen, zal een programma organiseren voor de SEP-

studenten die naar Nederland komen. 

 

Aangaande IPSF-werkgroep 

Op de Najaars AV 2019 zal een IPSF-werkgroep worden geïnstalleerd die gaat kijken naar de 

mogelijkheden om het IPSF World Congress in 2023 naar Nederland te halen. 
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Aangaande transactiekosten EPSA en IPSF congres 

Het zal mogelijk zijn om de betaling voor het IPSF congres 2019 via de K.N.P.S.V. te doen 

volgens het opgestelde protocol. 

 

Zal worden gewijzigd in: 

Het gezamenlijk betalingsprotocol zal per 25 januari 2020 worden nageleefd. 

 

Aangaande maatschappelijk project 

De K.N.P.S.V. draagt bij aan de promotie en selectie voor een jaarlijks maatschappelijk 
project, georganiseerd door de K.N.P.S.V. en Farmacie Mondiaal, in Rwanda voor master 
farmaciestudenten. De deelnemende farmaciestudenten zullen hiervoor een vergoeding van 
Farmacie Mondiaal ontvangen.  
 

Aangaande de Bacheloractiviteit 

Er zal in het jaar 2019-2020 een Bacheloractiviteit worden georganiseerd met een educatieve 

invulling.  

 

Zal worden gewijzigd in: 

Er zal jaarlijks een Bacheloractiviteit worden georganiseerd met een educatieve invulling. 

 

Aangaande Protocol Zwarte lijst 

Het Protocol Zwarte lijst zal per 27 januari 2018 ingaan en worden nageleefd. 
 

Zal worden gewijzigd in: 

Het Protocol Zwarte lijst zal met ingang van 29 augustus 2020 de naam Protocol 
Inschrijfbeleid en gedrag krijgen. 
 
Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 14 november 2020 te Haren en via 
Zoom 
Aangaande de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit 
De Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit zal toetreden tot de 
Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging. 
 

Aangaande de statutenwijzigingen 
De genoemde statutenwijzigingen in lid f. i. van de agenda worden allen aangenomen. 
 
Aangaande de herziening van het huishoudelijk reglement 
De genoemde wijzigingen in het huishoudelijk reglement, genoemd in lid f. ii. van de agenda 
worden allen aangenomen. 
 

Aangaande Toekomst- en OpleidingsPerspectieven Commissie 
De Toekomst- en OpleidingsPerspectieven Commissie zal eenmalig voor een periode van één 
jaar geïnstalleerd worden en uit 5 personen bestaan, waaronder één lid van het bestuur. 
 
Zal worden gewijzigd in: 
De Toekomst- en OpleidingsPerspectieven Commissie zal vanaf het verenigingsjaar 2021-
2022 komen te vervallen. 
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Aangaande Internationale Commissie 
De Internationale Commissie zal vanaf het verenigingsjaar 2021-2022 bij voorkeur bestaan 
uit vijf leden, studerende aan dezelfde universiteit en één lid van het bestuur. 
 

Aangaande Activiteitencommissie 
De Activiteitencommissie zal vanaf het verenigingsjaar 2021-2022 een onderdeel zijn van 
het commissie aanbod der K.N.P.S.V. Deze commissie zal de verantwoording dragen voor de 
organisatie van zowel de Dag van de Farmaceutische Industrie als het K.N.P.S.V.-feest. Ook 
hebben zij de vrijheid om een andere activiteit te organiseren in overleg met het bestuur 
en de afdelingsbesturen. De commissie zal bestaan uit zes leden, waaronder één lid van het 
bestuur. 
 

Aangaande Sportcommissie 
De Sportcommissie zal vanaf het verenigingsjaar 2021-2022 verantwoordelijk zijn voor het 
organiseren van het Farmacie Hockeytoernooi en (een) sport gerelateerde activiteit(en). 
 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 30 januari 2021 te Haren en via Zoom 

Aangaande toetreding Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit 

Na de toetreding van de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) 

tot de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) zullen er 

voor de periode van vijf jaar, startende ten tijde van de toetreding, een aantal voorwaarden 

gelden: 

- De K.N.P.S.V. biedt voor een periode van 10 jaar geen financiële hulp aan de VCSVU; 

- De financiële stukken van VCSVU moeten, de eerstvolgende keer na de toetreding, 

één keer worden goedgekeurd, zonder buitensporige uitgaven. Als dit niet gebeurt 

wordt de periode van tien jaar dat de K.N.P.S.V. geen financiële hulp biedt aan 

VCSVU verlengd met één jaar tot dit wel het geval is; 

- Er zal voor een periode van vijf jaar geen Congrescommissie worden geïnstalleerd, 

bestaande uit leden van de VCSVU; 

- Er zal voor een periode van vijf jaar geen K.N.P.S.V.-bestuur worden geïnstalleerd, 

bestaande uit leden van de VCSVU. 
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Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 30 januari 2021 te Haren en via Zoom 

Aangaande commissieschema 

Het commissieschema voor de jaren 2020-2027 zal er als volgt uitzien. 

 

 Groningen Leiden Utrecht Amsterdam 

2020-2021  
Bestuur 
SpoCo 

CongresCo  Folia  - 

2021-2022  Luco  
Bestuur 
AC 

CongresCo 
SpoCo 

Folia 

2022-2023  
Luco 
Folia 

IC  
Bestuur 
AC 

SpoCo 

2023-2024  
Bestuur 
SpoCo 

CongresCo 
Folia 

IC  AC 

2024-2025  AC  
Bestuur 
SpoCo 

CongresCo 
Folia 

IC 

2025-2026  IC  AC  
Bestuur 
SpoCo 

CongresCo 
Folia 

2026-2027  
CongresCo 
Folia 

Luco 
IC 

AC  
Bestuur 
SpoCo 

 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 30 januari 2021 te Haren en via Zoom 

Aangaande commissieherziening 

De genoemde wijzigingen in het huishoudelijk reglement, genoemd in lid 6. e. ii. van de 

agenda worden allen aangenomen. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 30 januari 2021 te Haren en via Zoom 
Aangaande huishoudelijk reglement 
De genoemde wijzigingen in het huishoudelijk reglement, genoemd in lid 6. f. i. van de 
agenda worden allen aangenomen.  
 
Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 13 mei 2021 te Groningen en via 
Zoom 
Aangaande huishoudelijk reglement 

Hoofdstuk 10, artikel 8 van het huishoudelijk reglement der K.N.P.S.V. wordt als volgt 

gewijzigd: 
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Oud 

 

1. De vereniging kent, behoudens bijzondere omstandigheden, de volgende permanente 

commissies en coördinatoren:  

a) Archiefcommissie  
b) Beroependagcommissie  
c) Commissie ter Redactie van de Folia Pharmaceutica  
d) Congrescommissie  
e) Internationale Commissie  
f) Internetcommissie  
g) IPSF Office Hulpcommissie  
h) Reglementencommissie  
i) Sportcommissie  
j) Toekomst- en OpleidingsPerspectieven Commissie 

 
Nieuw 
 
1. De vereniging kent, behoudens bijzondere omstandigheden, de volgende permanente 

commissies en coördinatoren:  

a) Archiefcommissie  
b) Beroependagcommissie  
c) Commissie ter Redactie van de Folia Pharmaceutica  
d) Congrescommissie  
e) Internationale Commissie  
f) Internetcommissie  
g) IPSF Office Hulpcommissie  
h) Reglementencommissie  
i) Sportcommissie  
j) Activiteiten Commissie 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 13 mei 2021 te Groningen en via 

Zoom 

Aangaande huishoudelijk reglement 

Reglement Activiteiten Commissie, artikel 2 

Artikel 2 lid 2 

 

Oud 

 

1. De commissie is vrij om een derde activiteit te organiseren, na overleg met het bestuur. 

a. Het bestuur dient hierbij eerst goedkeuring van de Raad van Praesides te 

ontvangen.  

 

Nieuw 

 

1. De commissie is vrij om een derde activiteit te organiseren, na overleg met het bestuur.  
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Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 13 mei 2021 te Groningen en via 

Zoom 

Aangaande Vijfjarenplan 

Het Vijfjarenplan der K.N.P.S.V. zal ingaan vanaf 13 mei 2021. 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 13 mei 2021 te Groningen en via 

Zoom 

Aangaande secretaris laptop 

Er zal een nieuwe secretaris laptop worden aangeschaft voor een maximaal bedrag van 

€700,- 
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Beleidsnota 
Beleidsnota 119e bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten 
Vereniging  

Als 119e bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging 
(K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het doelendocument, het Vijfjarenplan, het 
Corona document en het convenant voor het beleid in het verenigingsjaar 2021-2022. 
Daarnaast hebben wij hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Verbroedering’, 
‘Internationaal’ en ‘Promotie’.  

Algemeen  

Het coronavirus zal in het verenigingsjaar 2021-2022 nog steeds invloed hebben op 
de vereniging. Het is van groot belang dat men zich aan de geldende coronamaatregelen 
houdt. Wanneer een fysieke activiteit wegvalt als gevolg van de coronamaatregelen, zal er 
in het geval van een educatieve activiteit altijd een alternatief worden georganiseerd. Bij 
het vervallen van fysieke sociale of fysieke sportieve activiteiten, zal er op basis van 
interesse bepaald worden of er een alternatieve activiteit zal worden georganiseerd.  

Het bestuur zal een podcast opstarten om op een nieuwe manier informatie te 
verstrekken over de mogelijkheden die de K.N.P.S.V. te bieden heeft. Er zullen minimaal 
drie afleveringen gepubliceerd worden, welke een informatieve invulling zullen hebben.  

De K.N.P.S.V. speelt een belangrijke rol rondom de belangenbehartiging van de 
studenten farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen in binnen- en buitenland. Om 
deze belangenbehartiging optimaal uit te kunnen voeren en de leden hier zo dicht mogelijk 
bij te betrekken is de Commissie voor Farmaceutisch Beleid opgenomen en uitgewerkt in 
het Vijfjarenplan der K.N.P.S.V. Het doel is om een structuur te implementeren binnen de 
vereniging waarmee studenten inspraak kunnen geven op de standpunten van de K.N.P.S.V. 
wat betreft vraagstukken rondom de beleidsvoering in de (bio-)farmacie, het onderwijs en 
de volksgezondheid. Wij zullen een eerste versie van het plan voor de 
verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de Commissie voor Farmaceutisch Beleid 
presenteren op de Januari AV.  

Verbroedering  

Om de verbroedering van de leden te stimuleren, gaan wij de K.N.P.S.V.-Spelen 
organiseren waarbij de leden van de K.N.P.S.V. onderling in teams strijden voor de winst. 
De K.N.P.S.V.-Spelen vinden plaats van april 2022 tot aan het 79e Congres der K.N.P.S.V. In 
deze periode voeren de deelnemers verschillende opdrachten uit waarvoor zij punten 
verdienen. Het winnende team zal een passende prijs krijgen in de vorm van een activiteit.  

Internationaal 

  

Om de internationalisering te bevorderen binnen de vereniging zullen wij de 
commissie witboeken vertalen van het Nederlands naar het Engels. Hierbij zal prioriteit 
gegeven worden aan commissies waarvoor interesse is vanuit internationale farmacie en 
(bio-)farmaceutische wetenschappen studenten, welke in Nederland studeren. Wij zullen 
hier vijf dagen aan besteden per bestuurslid.  

 Een Student Exchange Program (SEP) stage heeft veel toegevoegde waarde voor een 
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student op gebied van ervaring in het (internationale) werkveld. Het verkrijgen van 
studiepunten voor SEP stages is niet gelijk per afdeling van de K.N.P.S.V. Wij streven ernaar 
om het behalen van studiepunten voor een SEP stage, bij de universiteiten waar dit nog niet 
geldt, mogelijk te maken. Wij leggen de focus op de Universiteit Leiden en de Vrije 
Universiteit Amsterdam. 

  

Als European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en International 
Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) trainer ben je actief op internationaal niveau 
binnen de (bio-)farmacie en ontwikkel je soft skills. Wij gaan dit project onder de aandacht 
brengen bij de leden tijdens de International Lecture. Aansluitend bij deze promotie zullen 
wij de interesse voor het project inventariseren. 

Promotie  

De Folia Pharmaceutica zal een vaste internationale column krijgen waarin in elke 
editie een stuk over EPSA of IPSF wordt gepubliceerd. Op deze manier zal het 
verenigingsblad van grotere waarde zijn op het gebied van de internationale (bio-)farmacie. 
Wij hopen dat de leden op deze manier een duidelijker beeld over deze organisaties krijgen. 
Deze column zal zorgen voor een meerwaarde van de Folia Pharmaceutica als 
verenigingsblad. 

Wij gaan de website van de K.N.P.S.V. vernieuwen, omdat deze is verouderd. De lay-
out van de website zal worden aangepast en gemoderniseerd. Daarnaast worden de 
verschillende pagina’s herzien en zo nodig verbeterd. 
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Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 13 mei te 

Groningen en via Zoom 

Presentielijst 
 5 

Het bestuur der K.N.P.S.V. 2020-2021: 
Ulrike van Ark (voorzitter), Emma van Rijn (penningmeester), Henrik Huizinga (commissaris 
buitenland), Katie Remmers (commissaris algemene zaken) 
 
Erelid der K.N.P.S.V. 
Prof. Dr. A.F.A.M. Schobben 
 
Een afvaardiging van het bestuur der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” 2020-2021: 
Lotte Hulskotte (praeses), Lemke Slijkhuis (assessor I), Rob de Hond (assessor II) 
 
Het bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius” 2020-2021: 
Emma Eikmans (praeses), Nikita Koster (ab actis), Luc van Rijn (quaestor), Tessa Goedhart 
(assessor I), Quinten Sprenkels (assessor II) 
 
Het bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” 2020-2021: 
Nikki Kerssemakers (praeses), Marleen Joustra (ab actis), Robin Roovers (quaestor), Chantal 
van der Vegt (assessor I), Tijn van Heuveln (assessor II) 
  
Het bestuur der VCSVU 2020-2021: 
Melissa van Raalte (voorzitter), Melanie Brandenburg (secretaris), Merel Wilms Floet 
(penningmeester), Alexander Odintsov (commissaris extern), Rafael Feijs (commissaris 
intern) 
 
Het kandidaat-bestuur der K.N.P.S.V. 2021-2022: 
Priscilla Tan (voorzitter), Nicky Janssen (secretaris), Thijs Revelman (penningmeester), 
Franka Hettfleisch (commissaris buitenland), Jason Lin (commissaris algemene zaken) 
 
Het kandidaat-bestuur der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” 2021-2022: 
Sybrand Zielhuis (praeses), Annabel van den Bosch (ab actis), Anieke Hofhuis (quaestor), 
Wies van Bakel (assessor I), Twan Schrijver (assessor II) 
 
Het kandidaat-bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius” 2021-2022: 
Robin Hoogenstrijd (praeses), Pheline Remijn (ab actis), IJsbrand Eggen (quaestor), Wouter 
Zoethout (assessor I), Marissa Remeeus (assessor II) 
 
Het kandidaat-bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” 2021-2022: 
Annemijn Hol (praeses), Noor Coenen (ab actis), Rhys Landaal (quaestor), Iris de Romijn 
(assessor I), Gijs Bothof (assessor II) 
 
Het kandidaat-bestuur der VCSVU 2021-2022: 
Milou Milet de St. Aubin (voorzitter), Roan Spiertz (secretaris), Chiara Marini 
(penningmeester), Wolf Wiekart (commissaris extern), Joy Pennicotte-Henrie (commissaris 
intern) 
 
Namens de Reglementencommissie 2020-2021: 
Elvira den Hertog (U.P.), Anna Tichler („Aesculapius”) 
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Namens de Archiefcommissie 2020-2021: 

Inge Flier (U.P.) 

 

Namens de Financiële Commissie 2020-2021: 

Ellen van der Meer (U.P.), Siem Hijmans („Aesculapius”), Niek Metzlar (P.S.) 

 

Namens de IPSF Office Hulpcommissie 2020-2021: 

Bram Wagner (U.P.) 

 

Namens de Internetcommissie 2020-2021: 
Eline Tielen (U.P.), Janine Nijhuis („Aesculapius”) 

 

Namens de Beroependagcommissie 2020-2022: 

Reinder Schut, Rianne Vriend (beiden P.S.), Cindy Leenhouts (VCSVU) 

 

Namens de Commissie ter Redactie van de Folia Pharmaceutica 2020-2021: 

Tharsiga Selvanayagam, Yong Xin Cao (allen U.P.) 

 

Namens de Congrescommissie 2020-2021: 
Yoëlle Rijn, Betty Chou, Daan de Natris (allen U.P.), Eva Ketelaars („Aesculapius”) 
 
Namens de Congrescommissie 2021-2022: 
Eline Modder, Melissa Bal, Aisha Bandringa, Mimoun Berrich, Menke Mekking (allen U.P.) 
 
Namens de Internationale Commissie 2020-2021: 
Leonie Piek (U.P.) 
 
Namens de Internationale Commissie 2021-2022: 
Matthew Maletic (VCSVU) 
 

Namens de Sportcommissie 2020-2021: 

Emma van Kampen, Anouk Dontje (allen P.S.) 

 
Namens de Toekomst- en OpleidingsPerspectieven Commissie 2020-2021: 
Lou Ticheler („Aesculapius”) 
 
Edwin Jager, Thomas de Groot, Mei Dong Zomer, Hilde IJbema (allen P.S.) 
 
Nicky Duynisveld, Thijs Leck, Rebecca Ultee, Suzanne van Leerdam, Cato Wensveen (allen 
„Aesculapius”) 
 
Jelle Stoelinga, Marlon Geraerts, Carlon van Gerven, Khanh Pham, Emilija Radonic, Keona 
Fokke (allen U.P.) 
 
Irma Hoekstra, Elisa van het Groenewoud, Marco van Wijk (allen VCSVU) 
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Notulen 
1. Opening 
Ulrike van Ark, voorzitter der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten 
Vereniging (K.N.P.S.V.), opent de Algemene Vergadering (AV) der K.N.P.S.V. om 09:32 uur. 
Ze meldt dat spelfouten in de notulen tot één week na de vergadering schriftelijk kunnen 5 

worden doorgegeven aan Henrik Huizinga, commissaris buitenland der K.N.P.S.V.  
 
Ulrike van Ark licht de in de mail toegestuurde regels en procedures met betrekking tot de 
online AV toe. 
 10 

Ulrike van Ark vertelt dat het bestuur een aantal afmeldingen heeft ontvangen. Ze vertelt 
dat professor Breimer, professor Uges en Drs. Schikan, allen erelid van de vereniging, zich 
hebben afgemeld bij het bestuur. Ze vertelt dat namens L.P.S.V. „Aesculapius” Laura Mulder 
zich heeft afgemeld. Namens U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” (U.P.) heeft Phuong 
Pham zich afgemeld. Namens de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit 15 

(VCSVU) hebben Luca Schoonheim en Lisa de Jong zich afgemeld. 
 
Ulrike van Ark legt het gebruik van het medium Zoom uit. 
 
2. Vastellen van de agenda  20 

Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V., vertelt dat er tijdens de AV drie onthullingen 
plaats zullen vinden. De sportactiviteit van de Sportcommissie 2020-2021, het thema van het 
79ste Congres der K.N.P.S.V. en de dagvoorzitter van de Beroependag 2021. Daarnaast is de 
vacature voor de Sportcommissie 2021-2022 gevuld. Ulrike van Ark vertelt dat één punt zal 
worden toegevoegd aan de agenda, het K.N.P.S.V.-weekend, wat punt 6c wordt. 25 

Agendapunten hierna zullen doorgeschoven worden. De punten 6i en 6j blijven onveranderd 
omdat het oorspronkelijke punt 6h van de agenda vervalt. Daarnaast zal er één punt 
toegevoegd worden aan de bestuursmededelingen van het 119e bestuur der K.N.P.S.V., de 
secretarislaptop. Dit zal punt 23c op de agenda worden. 
 30 

3. Secretarieel Verslag Januari AV 2021 
Henrik Huizinga, commissaris buitenland der K.N.P.S.V., leest het secretarieel verslag van 
de Januari AV 2021 voor. 
 
4. Notulen van de Najaars AV, gehouden op 30 januari 2021 te Haren en via Zoom 35 

Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V., behandelt de notulen per pagina. Ze vertelt dat 
de vragen die vooraf ingestuurd zijn niet behandeld zullen worden, tenzij er onduidelijkheid 
is over het gegeven antwoord.1 
 
Pagina 8 40 

Lotte Hulskotte (P.S., vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voorstel 3, aangaande huishoudelijk 
regelement, waarom sublid a, betreffende goedkeuring van de Raad van Praesides voor het 
organiseren van een derde activiteit door de Activiteiten Commissie, uit het artikel wordt 
gehaald. Ulrike van Ark antwoordt dat dit gedaan wordt, omdat deze afspraken in het 
convenant staan. Deze afspraken horen in het convenant thuis en niet in het huishoudelijk 45 

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 

 
1 De vragen zijn verwerkt in de notulen, tussen de vragen die gesteld zijn tijdens de Congres AV 2021. 
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goedkeuring een officieel verenigingsdocument wordt, waardoor het goedgekeurd dient te 
worden middels een voorstel. 
 
Pagina 45 
Nikki Kerssemakers (U.P., vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 1-2 of er al meer interesse 5 

strookjes ingevuld zijn voor een bestuurlijke functie, als gevolg van het promotiefilmpje, 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 10 

toekomst gebruikt gaan worden. Ulrike van Ark antwoordt dat de promotievideo gebruikt 
wordt voor het geven van inzicht in de bestuurlijke taken en het wekken van interesse voor 
het uitvoeren van een bestuurlijke functie. In de toekomst zal de promotievideo op een 
gelijke manier gebruikt worden.  
 15 

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. Er zal hier wegens 
de privacy van het oude potentiële erelid verder niet over worden uitgeweid.  20 

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, waarvoor een potentieel 
nieuw erelid uitgenodigd dient te worden. Ulrike van Ark antwoordt dat 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.  25 

Quinten Sprenkels („Aesculapius”) en Marleen Joustra (U.P.) (beide vooraf ingestuurd) 
vragen n.a.v. regel 37 of het bestuur al begonnen is met het vertalen van de witboeken naar 
het Engels 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 deze 
commissie plaats zal nemen. De rest van de witboeken zullen in de toekomst vertaald 30 

worden.  
Tessa Goedhart („Aesculapius”, vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 3 of het een idee 
is om promotievideo’s te maken voor alle commissies, omdat de video’s goed ontvangen 
zijn. Op deze manier 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 35 

van Ark antwoordt dat dit niet nodig is, aangezien de huidige manier van promotie volstaat. 
De commissies zijn 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 in de toekomst 
gebruiken. Ulrike van Ark antwoordt dat het idee van de vlogs in de toekomst gebruikt kan 40 

worden. 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 te laat is met 
het vertalen van de commissie witboeken, als er pas bij interesse van een internationaal lid 
gestart wordt met het vertalen van het witboek naar het Engels. Ulrike van Ark antwoordt 45 

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.2 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 50 

 
2 Het bestuur heeft gedurende één werkdag met twee bestuursleden één witboek vertaald.  
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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 5 

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 voor 
leden met financiële schulden bij de K.N.P.S.V. Ulrike van Ark antwoordt dat de schulden 
nog niet afbetaald zijn. Leden met schulden worden op de Rode lijst gezet en mogen niet 
naar activiteiten van de K.N.P.S.V. komen. Om dit in de toekomst te voorkomen zal er bij 10 

inschrijving gevraagd worden om telefoonnummers, zodat de deelnemers gebeld kunnen 
worden ter inning van eventuele openstaande bedragen. 
 
Lotte Hulskotte vraagt n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag wat er gedaan wordt 
met de leden die niet hebben betaald en die nog op de vorderingenlijst staan. Emma van 15 

Rijn, penningmeester der K.N.P.S.V., antwoordt dat deze leden op de Rode lijst komen, en 
om deze reden niet welkom zijn op activiteiten van de K.N.P.S.V. Mochten de schulden na 
vijf jaar nog niet afbetaald zijn, zullen deze afgeschreven worden.  
 
Robin Roovers merkt op dat het plan m.b.t. de leden met schulden op deze AV besproken 20 

zou worden. Ulrike van Ark antwoordt dat Emma het plan grotendeels uitgelegd heeft. 
Daarnaast is er besloten dat telefoonnummers van deelnemers verkregen kunnen worden en 
waarmee akkoord gegaan moet worden om naar activiteiten toe te mogen gaan. Hier zal 
waarschijnlijk op de Najaars AV 2021 een voorstel voor worden gedaan om dit in het 
huishoudelijk reglement op te nemen.3 25 

Robin Roovers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 28-46 of het plan m.b.t. leden met 
schulden zwart-op-wit wordt gezet. Ulrike van Ark antwoordt dat dit een goed idee is. Ze 
merkt op dat het kandidaat-bestuur een voorstel kan doen aangezien het plan rond is, 
waarna het plan wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.  
Quinten Sprenkels (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 38 of het bestuur heeft nagedacht 30 

om bepaalde extra acties te ondernemen, zodat de schulden va deze persoon worden 
afgelost. Ulrike van Ark antwoordt dat er niet meer gedaan kan worden dan dat er gedaan 
is, aangezien het geld niet zonder hun medewerking geint kan worden. Deze leden staan op 
de Rode lijst.  
Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 5, betreffende ingevulde 35 

interesse strookjes door internationale leden, om hoeveel internationale leden het gaat en 
of deze geplaatst zijn in een commissie. Ulrike van Ark antwoordt dat het gaat om één 
internationaal lid. Deze wordt verkozen voor de Sportcommissie 2021-2022. Er zit ook een 
internationaal lid in de Internationale evenementen-werkgroep. 
 40 

Lemke Slijkhuis en Tijn van Heuveln (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 45 

commissie witboeken.  
 
Tijn van Heuveln vraagt n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag of er een deadline 
gesteld zal worden aan het vertalen van het huishoudelijk reglement en wat deze zal zijn. 
Daarnaast vraagt hij aan het kandidaat-bestuur wat hun plan van aanpak rond het vertalen 50 

 
3 Het voorstel is nog niet af en zal gepresenteerd worden op de januari AV. 
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van de vereniging naar het Engels zal zijn, het huishoudelijke reglement is daar immers een 
belangrijke stap in. Priscilla Tan („Aesculapius”) antwoordt dat in de beleidsnota staat dat 
witboeken vertaald zullen worden in het jaar van het 119e bestuur, maar dat er geen tijd 
zal zijn voor het huishoudelijk reglement. In het Vijfjarenplan staat dat alle documenten 
vertaald dienen te zijn over vijf jaar, dus dat dit de deadline is voor het huishoudelijk 5 

reglement. Elvira den Hertog (U.P.) geeft mee dat witboeken prioriteit hebben qua vertalen, 
het huishoudelijk reglement wordt namelijk vaak niet gelezen door leden. Ze raadt aan om 
eerst te focussen op de witboeken en om dan te kijken hoe het verder gaat. Jelle Stoelinga 
(U.P.) is het niet eens met Elvira den Hertog, de begintaken liggen vastgesteld in het 
huishoudelijk reglement en die zijn belangrijk om te kennen voor commissieleden. Dat leden 10 

het huishoudelijk reglement niet lezen, maakt niet dat het een onbelangrijk document is. 
Elvira den Hertog antwoordt dat realistisch gezien, niet alle commissieleden het 
huishoudelijk reglement lezen, maar wel het commissiewitboek. De witboeken moeten naar 
haar mening daarom prioriteit krijgen bij het vertalen. Jelle Stoelinga is het wat dit betreft 
met Elvira den Hertog eens, maar geeft mee dat, als het huishoudelijk reglement vertaald 15 

wordt er verandering zou kunnen optreden in de tendens dat het huishoudelijk reglement 
niet gelezen wordt. Chantal van der Vegt vraagt of het gehele 119e bestuur mee zal werken 
aan de vertaling van de witboeken. Priscilla Tan antwoordt dat een deel van het bestuur dit 
zal gaan doen. Marleen Joustra merkt op dat er in de beleidsnota staat dat er een begin 
gemaakt zal worden met vertalen. Ze is bang dat aan het einde van het jaar één witboek 20 

vertaald is, waarna gezegd kan worden dat een begin is gemaakt. Ze hoopt dat er aan het 
einde van het jaar veel witboeken vertaald zullen zijn. Robin Roovers vraagt waarom dit 
punt in de nota staat, als niet het gehele bestuur het gaat doen. Ulrike van Ark antwoordt 
dat het efficiënter werkt als er één of twee personen met een goede beheersing van de 
Engelse taal de vertaling op zich nemen. 25 

 
Lemke Slijkhuis geeft mee dat ze graag iets meer context bij de notulen zou zien. Ulrike 
van Ark antwoordt dat dit meegenomen zal worden voor de volgende keer. 
 
Pagina 47 30 

Melanie Brandenburg en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regel 25 of er 
internationale leden in commissies geplaatst zijn. Ulrike van Ark antwoordt dat er een 
internationaal lid in de Sportcommissie geplaatst wordt 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. 35 

Robin Roovers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 23-25 of er meerdere internationale 
leden zijn gevraagd voor commissies. Ulrike van Ark antwoordt dat alleen het lid met 
interesse is gevraagd.  
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 40 

antwoordt dat dit niet gebeurd is. Er heeft één internationaal lid interesse getoond en de 
overige interesses voor de Sportcommissie waren van niet-internationale leden. Iedereen die 
interesse heeft getoond is geplaatst, waar mogelijk. Het internationale aspect heeft hier 
geen rol in gespeeld. 
 45 

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.  
 50 

Nikki Kerssemakers en Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 35-36 en 
voetnoot 8 of het kandidaat-bestuur gekeken heeft naar de promotie voor de Beroependag 
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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. 
 
Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 9 of er een kleine update gegeven 
kan worden over de uitslag van de enquête betreffende de Folia Pharmaceutica. Ulrike van 5 

Ark antwoordt dat de enquête vaker is ingevuld sinds de vorige AV, maar de meningen lopen 
zodanig uiteen dat er niet veel gezegd kan worden over de uitslag. Het kandidaat-bestuur 
kan een betere enquête maken in de toekomst.4 
 
Pagina 48 10 

Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 11-12 of er iets is aangeschaft 
uit de post elektronica en accessoires. Ulrike van Ark antwoordt dat er plannen zijn om een 
nieuwe laptop voor de secretaris te kopen. 
 
Carlon van Gerven vraagt n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag of de aanschaf van 15 

de laptop is afgestemd met het kandidaat-bestuur. Ulrike van Ark bevestigt dit. Ze vertelt 
dat een nieuwe laptop aangeschaft moet worden voor de secretaris, omdat de oude kapot 
is. Nikki Kerssemakers vraagt hoe de laptop kapot is gegaan. Ulrike van Ark antwoordt dat 
deze al niet naar behoren functioneert sinds voor het jaar van het 118e bestuur. Inge Flier 
(U.P.) beaamt dit en zegt dat het hoog tijd is voor een nieuwe secretarislaptop.  20 

 
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 beaamt dit. Voor deze AV 
is er geen voorstel gedaan, omdat het plan nog niet op tijd af was. Dit kan bij de 25 

eerstvolgende AV gedaan worden. Dit wordt meegegeven aan het kandidaat-bestuur. 
 
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 kwijtraken van veel geld. Ze vraagt 30 

hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ulrike van Ark antwoordt dat de situatie 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 35 

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 is het bestuur nog in onderhandeling met 
de locatie eigenaar. Het bestuur moet rekening houden met de kans dat de hoge 40 

proceskosten door de K.N.P.S.V. betaald moeten worden en de kans dat de K.N.P.S.V. de 
zaak verliest. 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.5  
 
Lotte Hulskotte geeft m.b.t. het Congres mee er goed op te letten dat er geen extra geld 45 

gevraagd wordt voor de locatie. Ulrike van Ark antwoordt dat het bestuur hier goed van op 
de hoogte is en dat het bestuur daar druk mee bezig is achter de schermen. 

 
4 Het bestuur heeft in haar beleidsnota opgenomen een vast artikel toe te voegen aan de Folia Pharmaceutica 

en besloten niet in dit verenigingsjaar de Folia Pharmaceutica te herzien.   
5 Het congres is tegen een gereduceerd tarief omgeboekt en er zullen in de toekomst geen omboekingskosten 
meer in rekening worden gebracht, mocht het Congres omwille van de coronamaatregelen omgeboekt moeten 
worden.  
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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 de workshops deels uit jaarcontracten komen. De commissie had 5 

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 10 

losse promotieberichten voor professionele doeleinden, 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, en dat hier in de toekomst naar gekeken kan worden.  
 15 

Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 10 of 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.6  20 

 
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 gesproken is 
over een alternatief, maar dat PharmaStep heeft gekozen om niet deel te nemen aan een 
online activiteit.  25 

 
Lemke Slijkhuis, 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 hoger lag. Het is niet 
duidelijk of na deze betaalde promotie het aantal aanmeldingen omhoogging.  30 

 
Pagina 50 
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, betreffende 
inzage in het archief, of er al een leuke vondst is gedeeld op sociale media. Ulrike van Ark 35 

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 (VCSVU) (allen 40 

vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 2-4 of er 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 45 

acquisitie workshops voortaan online te laten plaatsvinden. Ulrike van Ark antwoordt dat 
deze workshop komend jaar nog online zal zijn in verband met de coronamaatregelen. 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.  

 
6 De activiteit is nog niet gepland. Thijs Revelman gaat in overleg met Derks & Derks of zij deze activiteit nog 

willen laten plaatsvinden 
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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.  
 5 

Pagina 52 
Lemke Slijkhuis en Marleen Joustra (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. voetnoot 18, 
betreffende het publiekelijk aanbieden van de Folia Pharmaceutica op het internet, wat er 
gedaan wordt met foto’s die geplaatst worden in de Folia Pharmaceutica. Ulrike van Ark 
antwoordt dat leden zelf foto’s aanleveren bij hun artikelen of voorwoorden. Foto’s gemaakt 10 

bij activiteiten mogen gebruikt worden voor promotiedoeleinden, omdat het lid akkoord is 
gegaan met het privacy statement. Het privacy statement zal komend verenigingsjaar 
worden geüpdatet.  
 
Lotte Hulskotte geeft n.a.v. de bovenstaande vooraf ingestuurde vraag aan het kandidaat-15 

bestuur mee dat er goed opgelet moet worden bij het updaten van het privacy statement. 
Met name dat er duidelijk instaat hoe er met gegevens omgegaan wordt en hoe lang de 
gegevens gebruikt worden etc. 
 
Pagina 53 20 

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 25 

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 en 
zeven Turkse deelnemers waren. 
 
Quinten Sprenkels vraagt n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag of het 30 

deelnemersaantal bij de E-Twinnet van vijf tot tien een maximumaantal deelnemers was of 
een streven. Katie Remmers, commissaris algemene zaken der K.N.P.S.V., antwoordt dat dit 
een maximum was. Het doel was immers om elkaar te leren kennen en dat gaat beter in 
kleine groepen.  
Robin Roovers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 12-14 of de International Lecture is 35 

opgenomen in de jaarplanning. Ulrike van Ark antwoordt dat dit gedaan is.  
Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 28 welke berichten er wel en niet op 
LinkedIn gezet worden. Hij noemt dat het nu vrij willekeurig oogt. De Internationale Lezing 
en de E-Twinnet ontbreken namelijk, waardoor er slechts drie berichten zijn geplaatst sinds 
de Januari AV. Ulrike van Ark bevestigt dit en geeft aan dat het beter opgepakt had moeten 40 

worden, hier zal het kandidaat-bestuur beter op letten.7 
Rafael Feijs vraagt n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag wat er wel en niet op 
LinkedIn gepost zal worden voor in de toekomst. Ulrike van Ark antwoordt dat er meer 
samenvattingen van activiteiten en promotieberichten op LinkedIn gepost hadden kunnen 
worden. Katie Remmers vult aan dat er updates over ALV’s van beroepsverenigingen 45 

geplaatst kunnen worden. Rafael Feijs vraagt of dit opgenomen zal worden in de 
promotierichtlijnen. Ulrike van Ark antwoordt dat deze door Katie Remmers en Jason Lin 
herzien zal worden en dat hierbij ook aandacht gegeven zal worden aan LinkedIn.  
 

 
7 Sinds de Congres AV zijn er twee bericht geplaatst op LinkedIn, betreffende de Congres AV en de 
Beroependag. 
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Robin Roovers en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) geven n.a.v. regels 21-25 en voetnoot 
31 mee om promotie te maken voor 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. 
 5 

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 European Medical Students’ 
Association (EMSA) Maltepe goed was en dat er is gekozen om het te organiseren, zonder een 
peiling. Een peiling voor een activiteit van vijf tot tien man leek overbodig en de 10 

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 15 

gevolg van het promotiefilmpje. Ulrike van Ark antwoordt dat er nog een paar glazen zijn 
verkocht.  
 
Tijn van Heuveln vraagt n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag of er veel mondkapjes 
verkocht zijn. Ulrike van Ark antwoordt dat de verkoop minder goed ging dan gehoopt en 20 

dat er nog wat over zijn. Tijn van Heuveln vraagt of er een plan is om deze te verkopen. 
Ulrike van Ark antwoordt dat het kandidaat-bestuur hier mee bezig kan gaan, mocht het nog 
relevant zijn. Bijvoorbeeld door bij een activiteit te gaan staan met de mondkapjes.8  
 
Lemke Slijkhuis (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 33 waarom de Functionarissen 25 

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 het verenigingsjaar 2020-2021 welkom 
zullen zijn. 30 

 
Chantal van der Vegt vraagt n.a.v. voetnoot 34 of de functionarissen ervan op de hoogte zijn 
dat ze volgend jaar uitgenodigd zullen worden voor de Functionarissen Activiteit. Ulrike van 
Ark antwoordt dat dit nog niet gedaan is vanwege de onzekerheid over het doorgaan van de 
activiteit. Chantal van der Vegt raadt aan om alvast een mailtje te sturen. Ulrike van Ark 35 

antwoordt dat dat een goed idee is.9 
 
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. 40 

 
Pagina 60 
Luc van Rijn (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 16 of de bedragen van het ondertekende 
contract met PharmaLead dit jaar nog zijn binnengekomen. Ulrike van Ark antwoordt dat 
deze binnengekomen zijn.  45 

 

 
8 De mondkapjes zijn meegebracht naar de fysieke labjaspasdag in Leiden. Er zijn sinds de Congres AV vijf 

mondkapjes verkocht. 
9 Er is geen e-mail gestuurd. De functionarissen van het jaar 2020-2021 zijn op de hoogte gesteld door een 

vermelding in de ledenmail en de uitnodiging voor de activiteit. 
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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.10  
 
Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 18-26 hoe het ervoor staat met 5 

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 achteraangaan. 
 
Pagina 61 
Lemke Slijkhuis en Robin Roovers (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 1-3 of de 10 

kennismaking met Amgen heeft plaatsgevonden. Ulrike van Ark bevestigt dit. 
 
Robin Roovers vraagt n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag hoe het gesprek is 
gegaan. Emma van Rijn antwoordt dat het een goed gesprek was en dat Amgen enthousiast 
was over de Beroependag. Het contact verloopt echter wat stroef. Ze gaat aan Thijs 15 

Revelman meegeven dat hij erachter aan moet gaan.  
 
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 20 

gebeurt wordt de inhoud ook besproken.  
 
Jelle Stoelinga vraagt n.a.v. regel 35-40 m.b.t. het Corona document of het bestuur van 
plan is om afspraken tussen afdelingen uit een publiek document te halen. Hij vindt dat deze 
afspraken niet in een publiek document thuishoren. Ulrike van Ark antwoordt dat dit nog 25 

niet uit het document gehaald is. Ze noemt dat de afdelingspraesides graag zien dan het 
eruit gehaald wordt. Ulrike van Ark vertelt dat Priscilla Tan tijdens haar eerste Raad van 
Praesides dit zal bespreken en dat deze afspraken uit het Corona document gehaald zullen 
worden.  
 30 

Pagina 62  
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 35 

nagedacht, maar dat het opnemen van vlogs een goede optie is om mee te nemen.  
 
Lotte Hulskotte geeft mee n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag om leuke sociale 
media berichten te maken over de gevulde en nog niet gevulde commissies, zodat er meer 
bekendheid komt voor alle commissies van de K.N.P.S.V.  40 

 
Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. voetnoot 43 waarom de 
informatievoorziening rondom de aanmeldingsprocedure van het Student Exchange Program 
(SEP) 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 45 

informatievoorziening wordt zo snel mogelijk op de website geplaatst.11 
 
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 

 
10 Er is een kennismakingsafspraak gepland met Prelum. De overeenkomst zal besproken worden.  
11 De informatievoorziening rondom de aanmeldingsprocedure van SEP is reeds op de website geplaatst. 
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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. 5 

 
Pagina 63 
Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 16-17 of er voor de Congres AV 
iemand van de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) of van de International 
Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) komt spreken. Ulrike van Ark antwoordt dat 10 

ervoor gekozen is om niemand 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 kortgeleden een 
International Lecture geweest waar mensen van EPSA en IPSF hebben gesproken. 
 
Emma Eikmans (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 14 of er reacties gekomen zijn van 15 

leden over de Engelse versie van de Folia. 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 geen extra 
werkdruk ervaart. Ulrike van Ark antwoordt de commissie dit niet ervaren heeft. 20 

 
Tessa Goedhart en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. voetnoot 46 wanneer 
de knoop doorgehakt zal worden om de skireis door te laten gaan of niet. Ulrike van Ark 
zegt dat dit ruim van tevoren gedaan zal worden, mochten de maatregelen omtrent corona 
dat toelaten.12  25 

 
Tijn van Heuveln vraagt n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag of er een deadline 
gesteld wordt, voor wanneer de maatregelen een dergelijke skireis niet zouden toelaten. 
Ulrike van Ark antwoordt dat dit ook goed in overleg moet met de organisatie, maar ze kan 
hier verder nog niet veel over zeggen. De deadline zal echter ruim van tevoren zijn. Nikki 30 

Kerssemakers geeft mee dat er ruim van tevoren begonnen moet worden met de promotie 
en voorinschrijvingen, zodat leden rekening kunnen houden met de ski-reis. Ulrike van Ark 
antwoordt dat het kandidaat-bestuur dit mee zal nemen. 
 
Pagina 66 35 

Emma Eikmans (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 2 of er 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.  
Emma  Eikmans (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 13 of het kandidaat-bestuur al 40 

gekeken heeft naar de samenstelling van de beleidscommissie. Ze vraagt hoe ze dit gaan 
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 45 

algemeen positief waren over het Vijfjarenplan. Ulrike van Ark bevestigt dit. 
 
Pagina 70 

 
12 Er zijn door het bestuur der K.N.P.S.V. verschillende offertes ontvangen voor de K.N.P.S.V.-Skireis, die in de 

eerste week van januari 2022 zal plaatsvinden.  
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Floris Hofman (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 37 of men reiskostenvergoeding krijgt 
bij het reizen met het Openbaar Vervoer naar een activiteit van de K.N.P.S.V. Ulrike van 
Ark bevestigt dit.  
 
Pagina 71 5 

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 internationale leden in de commissies zitten. 
Ulrike van Ark antwoordt dat de relevante delen voor dit commissielid in het Engels 
gehouden kunnen worden.  
 10 

Lotte Hulskotte, Tijn van Heuveln en Sybrand Zielhuis (P.S.) (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 beide witboeken worden bijgehouden. In 
de toekomst kan eventueel besloten worden enkel de Engelstalige witboeken te gebruiken. 
Het bestuur zal er goed op letten dat beide witboeken bijgewerkt worden.  15 

 
Pagina 72 
Lotte Hulskotte, Lemke Slijkhuis en Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vragen 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 20 

activiteit uitsluitend voor internationale leden te organiseren. Een Engelstalige activiteit 
toegankelijk voor alle leden lijkt het kandidaat-bestuur een beter plan. 
Tijn van Heuveln wil benadrukken n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag dat dit snel 
gedaan moet worden vanwege de drukke agenda’s van alle afdelingen. Hij vindt het jammer 
dat hier nog niet over nagedacht is. Ulrike van Ark antwoordt dat het kandidaat-bestuur dit 25 

mee zal nemen.  
 
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 30 

Engels houden. Ze vragen 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, zal 
kandidaat-bestuur contact opnemen met het U.P.-bestuur om te vragen hoe het daar wordt 
aangepakt. 
 35 

Pagina 74 
Floris Hofman (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 6 hoe vaak een enquête ingevuld moet 
worden om te zeggen dat deze ‘vaak’ is ingevuld. Ulrike van Ark antwoordt dat de enquête 
over de skireis 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 40 

aantallen kan er iets over de inhoud gezegd worden, mits de antwoorden niet erg 
uiteenlopen. 
 
Lemke Slijkhuis geeft mee m.b.t. regel 7 over de hoeveelheid enquêtes, dat P.S. een 
evenementen evaluatieschema gebruikt, waarbij per activiteit per bestuursjaar bepaalt 45 

wordt wat en wanneer geëvalueerd kan worden. Ze raadt aan om iets dergelijks te 
implementeren bij de K.N.P.S.V. Ulrike van Ark antwoordt dat het kandidaat-bestuur 
hierover contact met P.S. kan opnemen.  
 
Pagina 78 50 

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 
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Huizinga na de wissel samen met Franka Hettfleisch een uitgebreid bericht gaat sturen naar 
alle stageadressen.13 
 
Pagina 79 
Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regel 4 of er nagedacht is over hoe SEP 5 

opnieuw opgebouwd kan worden. Ulrike van Ark antwoordt dat Henrik Huizinga samen met 
Franka Hettfleisch SEP in het komende verenigingsjaar gaat oppakken.  
 
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. 10 

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. Ze vertelt dat zij deze 
activiteit van IPSF enkel hebben gepromoot. Informatie over de aanwezigen is niet 
beschikbaar gesteld door IPSF. 
 15 

Pagina 84 
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 coronaoverschot 
gaat.  
 20 

Pagina 85 
Carlon van Gerven en Robin Roovers (beide vooraf ingestuurd) vragen n.a.v. regels 16-17 of 
een plan is opgesteld voor het geld dat op de balans staat en niet gebruikt wordt. Ulrike van 
Ark antwoordt dat hier nog geen plan voor is opgesteld. Robin Roovers (vooraf ingestuurd) 
merkt op dat het Activiteitenfonds beter onder de aandacht gebracht kan worden. Ulrike 25 

van Ark noemt dat de post Activiteitenfonds elk jaar wordt gepromoot bij de commissies en 
gebruikt wordt 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.14 
 
Pagina 87 30 

Tijn van Heuveln (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. regels 10-14 of er 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.  
 35 

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 40 

geld verdeeld worden onder de commissies.  
 
Ulrike van Ark bedankt Henrik Huizinga voor het opstellen van de notulen. De notulen van 
de Januari AV, gehouden op 30 januari 2021, worden goedgekeurd en gearresteerd. 
 45 

Vervolgens behandelt Ulrike van Ark de motie- en besluitenlijst. Ze vertelt dat er geen 
moties zijn toegevoegd aan de motielijst.  
 
4. i. Voorstel 1 

 
13 De mail is gestuurd naar alle stageadressen van SEP. De reacties zijn overwegend positief. 
14 Alle commissies zijn op de hoogte van het Activiteitenfonds.  
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Ulrike van Ark vertelt dat de besluitenlijst bestaat uit voorstellen die tijdens de Algemene 
Vergaderingen zijn aangenomen. Er zal één voorstel worden gedaan met betrekking tot de 
besluitenlijst. Ulrike van Ark vertelt dat het bestuur het volgende besluit zou willen laten 
vervallen, omdat de erkenning van het dispuut is opgenomen in het huishoudelijk reglement 
van de vereniging. Het bestuur doet daarom het volgende voorstel: 5 

Voorstel 1 wordt aangenomen.  
 
5. Ingekomen en uitgegane stukken 
Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V., vertelt dat alleen de relevante poststukken voor 
de AV, die verder niet aan bod komen in de agendapunten, besproken zullen worden. Ze 10 

vertelt dat de aanvraag voor de bestuursbeurs voor het 119e bestuur bij DUO in goede orde 
is ontvangen.  
 
6. Bestuursmededelingen 
Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V., vertelt dat er tien bestuursmededelingen zijn. 15 

  
6a. Ereleden 
Ulrike van Ark vertelt dat op donderdag 25 februari 2021 de ereledenborrel plaatsvond. 
Onder het genot van een goed glas wijn met lekkere versnaperingen is er gesproken over 
verschillende zaken. Zo is rol van de heer Schikan als Special Envoy Vaccins en een mogelijke 20 

bijdrage van de K.N.P.S.V. besproken en is de toetreding van VCSVU aan bod gekomen. Ook 
is er gesproken over het Vijfjarenplan. De feedback van de ereleden op het Vijfjarenplan is 
erg waardevol en deze feedback is meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Als 
laatste is ergesproken over het Scientific Symposium, waar de ereleden een bijdrage aan de 
organisatie hebben geleverd.  25 

 
Ulrike van Ark vertelt dat de ereleden van grote waarde zijn voor de K.N.P.S.V. Elk kwartaal 
heeft ze de ereleden per post een uitgebreide update gestuurd, waarin ze de actuele stand 
van zaken binnen de vereniging toelicht. In deze update zijn ook alle activiteiten en 
bezigheden van het bestuur verwerkt. Daarnaast is er veel contact geweest met de ereleden 30 

over de mail. De ereleden hebben het bestuur geholpen met veel verschillende zaken. Ook 
hebben zij een bijdrage geleverd aan het zoeken van het 119e kandidaat-bestuur, door zeer 
leuke vlogs op te nemen. Ulrike van Ark noemt dat het bestuur de ereleden erg dankbaar is 
voor al hun advies en bijdragen. Ze wil de ereleden allemaal nogmaals hartelijk hiervoor 
bedanken. 35 

 
6b. Sponsoren en externe contacten 
Emma van Rijn, penningmeester der K.N.P.S.V., geeft een update over het contact met de 
beroepsverenigingen en sponsoren van het afgelopen jaar.  
 40 

Voorstel 1: 

Het volgende besluit komt te vervallen: 

 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 28 januari 2006 te Utrecht 
Aangaande dispuuterkenning Ph.V.D. “Hygeia”  
 
De K.N.P.S.V. erkent Ph.V.D. “Hygeia” als dispuut der K.N.P.S.V.  
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Emma van Rijn vertelt dat het contact met de Beroepsverenigingen dit jaar soepel verliep. 
Ze vertelt dat in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Industrie Apothekers 
(NIA) de Dag van de Farmaceutische Industrie is georganiseerd. Deze dag was een groot 
succes. Ze vertelt dat het 118e bestuur der K.N.P.S.V. dit jaar aanwezig is geweest bij de 
Algemene Vergaderingen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der 5 

Pharmacie (KNMP). 
  
Emma van Rijn vertelt dat het contact met de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) goed 
verliep en dat Ulrike van Ark maandelijks met de voorzitter van de VJA heeft gebeld. Ze 
vertelt dat het 118e bestuur der K.N.P.S.V. ook aanwezig is geweest bij de ALV van de VJA. 10 

Ze vertelt dat bijdragen van verenigingen als de KNMP, NIA en de VJA het mogelijk maken 
voor de K.N.P.S.V. om activiteiten te blijven organiseren. Ze vertelt dat de contracten ten 
opzichte van afgelopen jaar bijna hetzelfde zijn gebleven.  
 
Emma van Rijn vertelt dat de samenwerking met de langer lopende jaarcontracten: BENU, 15 

PharmaLead, PharmaStep, Chipsoft en Mosadex als prettig is ervaren. Ze vertelt dat er, 
vanwege de pandemie, geen contract is afgesloten met Daphaer. Ze vertelt dat er nog goed 
contact is, zodat er na de pandemie weer gekeken kan worden naar de mogelijkheden van 
een samenwerking met Daphaer. 
 20 

Emma van Rijn vertelt dat er een nieuwe sponsor is bijgekomen, namelijk de Stichting 
Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA). Ze vertelt dat de samenwerking direct soepel 
verliep en dat er een jaarcontract is ondertekend. Emma van Rijn vertelt dat er opnieuw 
contact is opgenomen met Derks & Derks en met Amgen. Beiden hebben aangegeven dat zij 
geïnteresseerd zijn in de Beroependag, maar er is nog geen samenwerking uitgekomen. Ze 25 

vertelt dat zij aan Thijs Revelman zal doorgeven om hier goed achter aan te gaan. Daarnaast 
vertelt ze dat er opnieuw met Derks & Derks is gepraat over de promotie van een masterclass 
die Derks & Derks wil organiseren, maar dat zij deze pas wil organiseren als de pandemie 
voorbij is. Het bestuur der K.N.P.S.V zal dan de promotie op zich nemen.  
 30 

Emma van Rijn vertelt dat er opnieuw contact is gezocht met Prelum en dat zij een voorstel 
voor een sponsorovereenkomst naar hen heeft gestuurd. Ze vertelt dat er nog geen akkoord 
op is gegeven. Ze vertelt dat er is aangegeven dat er een samenwerking zal komen, maar 
dat dit vanuit de kant van Prelum langer duurt vanwege de pandemie. 
 35 

Emma van Rijn vertelt dat er vanwege de pandemie dit jaar veel online plaats heeft moeten 
vinden, en zo ook het Congres der K.N.P.S.V. Ze vertelt dat er al contracten voor het Congres 
waren omgezet naar het verenigingsjaar 2020-2021 en dat de afspraken met de sponsoren 
hierover soepel verliepen. Ze noemt dat het sponsorbedrag dat voor de Internationale 
Commissie is binnengehaald is doorgeschoven naar het verenigingsjaar jaar 2021-2022.  40 

 
Emma van Rijn vertelt dat de pandemie soms extra creativiteit en tijd vergde van de 
commissiepenningmeesters, maar dat het altijd goed is gekomen en dat iedereen hard 
gewerkt heeft. Ze noemt dat iedereen trots op zichzelf kan zijn. 
 45 

Als laatste vertelt Emma van Rijn dat zij Thijs Revelman alvast veel succes wil wensen als 
penningmeester van de vereniging aankomend jaar.  
 
Ellen van der Meer (U.P.) complimenteert Emma van Rijn met het gedane werk. Ze roemt 
haar creativiteit in het oppakken van de sponsoring en de goede uitstraling richting de 50 

sponsoren.  
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Alexander Odintsov (VCSVU) complimenteert Emma van Rijn met het gedane werk. Hij 
vraagt of er al wat meer duidelijk is over de KNMP en de samenwerking met de VCSVU. Emma 
van Rijn antwoordt dat er in het verleden aangegeven is dat ernaar gekeken zal worden, 
maar dat er nog achteraan gegaan moet worden.15 Bram Wagner (U.P.) vertelt dat er binnen 
de KNMP wel gesproken wordt over de verschillende studierichtingen, dus dat hier potentie 5 

in zit. Ulrike van Ark voegt toe dat het contact wat stroef verloopt door persoonlijke 
omstandigheden van de contactpersoon van de KNMP, maar dat er in de toekomst meer vaart 
achter gezet zal worden.  
 
6c. K.N.P.S.V.-weekend 10 

6c.i. Afrekening K.N.P.S.V.-weekend 2020-2021 
Emma van Rijn presenteert de afrekening van het K.N.P.S.V.-weekend. 
 
De afrekening van het K.N.P.S.V.-weekend 2020-2021 wordt goedgekeurd.  
 15 

6c. ii. Aangepaste begroting K.N.P.S.V.-weekend 2021-2022 
Emma van Rijn presenteert de aangepaste begroting van het K.N.P.S.V.-weekend. 
 
De begroting van het K.N.P.S.V.-weekend 2021-2022 wordt goedgekeurd.  
 20 

Jelle Stoelinga (U.P.) geeft aan het kandidaat-bestuur mee dat ze op tijd moeten beginnen 
met het nadenken over de invulling van het K.N.P.S.V.-weekend.  
 
6d. Bacheloractiviteit 
Ulrike van Ark vertelt dat op woensdag 31 maart 2021 de Bacheloractiviteit plaatsvond. In 25 

plaats van met een groep studenten op pad te gaan in Nederland, bleef iedereen thuis voor 
een online Scientific Symposium. Met het thema ‘The World in the (post) corona era’ hebben 
drie sprekers de deelnemers meer geleerd over de invloed van de coronacrisis op de huidige 
en toekomstige wereld. Ze vertelt dat Aris Prins de deelnemers meer heeft geleerd over de 
geneesmiddeltekorten en hoe de pandemie deze tekorten heeft versterkt. Daarnaast 30 

vertelde Aris Prins hoe dit probleem in de apotheek opgelost werd. Professor Eveline de Bont 
gaf de deelnemers een inkijkje in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond, ten tijde van de 
pandemie. Professor Rosendaal nam als afsluiting de deelnemers terug in de geschiedenis. 
Door te kijken naar pandemieën uit het verleden hebben de deelnemers een schatting 
proberen te maken over hoe de wereld er na deze pandemie uit zal zien.  35 

 
Ulrike van Ark vertelt dat er ruim 80 aanmeldingen waren voor de activiteit. Helaas waren 
er ongeveer 38 mensen aanwezig. Het bestuur vermoedde dat de andere leden niet zijn 
gekomen, vanwege het uitzonderlijke lekkere weer van die avond en omdat de avondklok 
was verlaat. De leden die niet aanwezig waren hebben hiervoor een waarschuwing gekregen. 40 

Ulrike van Ark benadrukt dat men iets organiseert voor de aanwezigen en niet voor de 
mensen die er niet waren en dat de avond een groot succes was. Ze noemt dat het bestuur 
de sprekers en de aanwezigen willen bedanken voor hun bijdrage.  
 
6d. i. Afrekening Bacheloractiviteit 2020-2021 45 

Emma van Rijn presenteert de afrekening van de Bacheloractiviteit 2020-2021. 
 
Carlon van Gerven (U.P.) merkt op dat er wat positief saldo is. Ze vraagt waarom daar niets 
mee gedaan is. Emma van Rijn antwoordt dat er meer deelnemers verwacht werden, in welk 
geval nauwelijks iets met het positieve saldo gedaan kon worden. Ulrike van Ark voegt toe 50 

 
15 Er is positief contact tussen de KNMP en de VCSVU. In oktober zal er een fysieke kennismaking plaatsvinden.  
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dat voor een klein bedrag iets extra’s doen lastig is, met name in vier verschillende steden. 
Een borrelpakket zou een leuk idee geweest zijn, maar dat zou te duur worden.  
 
De afrekening van de Bacheloractiviteit 2020-2021 wordt goedgekeurd. 
 5 

6d. ii. Begroting Bacheloractiviteit 2021-2022 
Emma van Rijn presenteert de begroting van de Bacheloractiviteit 2021-2022. 
 
De begroting van de Bacheloractiviteit 2021-2022 wordt goedgekeurd.  
 10 

6e. Evaluatie bestuurlijke beleidsnota 2020-2021 
Ulrike van Ark vertelt dat de bestuurlijke beleidsnota per kopje behandeld zal worden. 
 
Algemeen  
Ulrike van Ark vertelt dat het Corona document is opgesteld en besproken is tijdens de 15 

Najaars AV. Het document is te vinden op de website. 
 
Ulrike van Ark vertelt dat het bestuur is begonnen met het digitaliseren van het archief. 
Hier waren vijf dagen voor gereserveerd. Ze vertelt dat het bestuur twee volle dagen aan 
het archief heeft gezeten. Na deze twee dagen heeft het bestuur de focus gelegd op andere 20 

beleidspunten. De overige drie dagen waren gepland. Ze vertelt dat door persoonlijke 
omstandigheden er tijdens twee van deze drie dagen maar met zijn drieën is gewerkt aan 
het archief. Het archief is in Groningen gebleven, zodat het 118e bestuur het digitaliseren 
kan afronden na de wissel.16  
 25 

Ulrike van Ark vertelt dat op 5 februari 2021 de welkomstavond voor VCSVU plaatsvond. 
Tijdens deze avond is het Ik hou van Holland – K.N.P.S.V. editie spel gespeeld. Samen met 
het VCSVU-bestuur zijn er zes spelrondes gemaakt. In deze rondes kwam alles wat de 
K.N.P.S.V. te bieden heeft naar voren. Zo zijn tijdens de lijstjes rondes alle commissies en 
activiteiten van de K.N.P.S.V. aan bod gekomen en bij de muziekronde waren de 30 

verenigingsliederen van de afdelingen te horen. Ze vertelt dat met 26 aanmeldingen de 
avond een groot succes was. 
 
Ulrike van Ark vertelt dat de commissieherziening is besproken op de Najaars AV en tijdens 
die AV is aangenomen middels een voorstel. Op de Januari AV is deze nogmaals toegelicht. 35 

Het gebruik van de commissie vlogs is ook besproken tijdens de Januari AV. Het bestuur is 
met het plan op dezelfde voet doorgegaan na de Januari AV.  
 
Tijn van Heuveln (U.P.) vraagt of de commissievlogs de interesse in het plaatsnemen in een 
commissie verhoogd heeft, in vergelijking met voorgaande jaren. Ulrike van Ark antwoordt 40 

dat dit niet vergeleken is. Er is echter gebleken dat de commissievulling dit jaar soepel 
verliep.  
 
Internationaal 
Ulrike van Ark vertelt dat de informatievoorziening rondom de aanmeldingsprocedure voor 45 

SEP op de website van de vereniging is herzien. Voor deze herziening is gebruik gemaakt van 
de informatie uit de SEP-handleiding en de SEP-database. Ze vertelt dat deze concreet zijn 
samengevat, zodat studenten makkelijk in één overzicht kunnen zien welke stappen zij 
moeten ondernemen voordat zij op SEP kunnen. Daarnaast is er een tijdlijn toegevoegd aan 
de informatievoorziening. Ook is er een score protocol opgesteld, zodat de commissaris 50 

 
16 Het 118e bestuur der K.N.P.S.V. is bezig met het afronden van het digitaliseren van het archief.  
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buitenland op een objectieve manier inkomende studenten kan beoordelen op hun 
aanmelding. De herziene versie is gepubliceerd op de website. Het score protocol is een 
document dat intern door de commissaris buitenland van de vereniging gebruikt kan worden. 
 
Ulrike van Ark vertelt dat de themaweken voor de internationale evenementen zijn 5 

besproken tijdens de Januari AV. Het bestuur heeft voor het IPSF World Congress nog één 
themaweek online gezet, in de week van 4 t/m 9 mei. Hierin is het thema “Transforming 
Pharmacists' Roles: Improving Quality of Life through Healthcare innovation” naar voren 
gekomen. Dit is gedaan door in de geschiedenis van de farmacie in Nederland te duiken en 
bijvoorbeeld de zorginnovatieprijs van de KNMP te belichten. De themaweken zijn goed 10 

bevallen. Helaas kan het bestuur nog niet zeggen of de laatste themaweek voor een stijging 
in het aantal aanmeldingen heeft gezorgd, omdat deze informatie aangeleverd moet worden 
door IPSF. Dit is nog niet gebeurd.17 
 
Tijn van Heuveln vraagt of het kandidaat-bestuur door wil gaan met de themaweken.18 15 

Priscilla Tan („Aesculapius”) antwoordt dat het kandidaat-bestuur hiermee door wil gaan.  
 
Ulrike van Ark vertelt dat de tweede en derde editie van de Folia Pharmaceutica, gemaakt 
door de commissie van 2020-2021, zowel in het Nederlands als in het Engels gepubliceerd 
zijn. Dit is besproken tijdens de Januari AV. 20 

 
Verbroedering  
Ulrike van Ark vertelt dat de Sportcommissie 2020-2021 in juli 2021 het Farmacie 
Hockeytoernooi zou organiseren. Ze vertelt dat het helaas op dit moment niet mogelijk is 
om een dergelijk evenement te organiseren, in verband met de coronamaatregelen. De 25 

Sportcommissie 2021-2022 zal voor het eerst het Farmacie Hockeytoernooi organiseren.  
 
Ulrike van Ark vertelt dat het bestuur na de Januari AV bezig is geweest met het zoeken 
naar passende offertes voor een K.N.P.S.V.-Skireis. Uit de enquête is gekomen dat de 
meesten vier tot zes dagen naar de sneeuw zouden willen. Hiervoor wil het merendeel tussen 30 

de €450,- en €600,- betalen. Oostenrijk was hierbij het favoriete land. Met de resultaten 
van de enquête in het achterhoofd zijn een aantal geschikte offertes bij het bestuur 
binnengekomen. Ulrike van Ark vertelt dat het op dit moment nog erg onzeker is of een 
skireis met de kerst in 2021 door kan gaan. Ook is het lastig om een clausule op te nemen in 
het contract, waarin staat dat er kosteloos geannuleerd kan worden. Om deze reden heeft 35 

het bestuur besloten om in het huidige verenigingsjaar geen contract af te sluiten met een 
dergelijke organisatie. Het 119e bestuur der K.N.P.S.V. kan na de zomer kijken of het reëel 
is om een skireis te organiseren.  
 
Nikki Kerssemakers (U.P.) vraagt of een skireis voor €450,- tot €600,- per persoon haalbaar 40 

is in Oostenrijk, wat over het algemeen een wat duurdere locatie is. Ulrike van Ark 
antwoordt dat de offertes zijn aangevraagd en dat het budget inderdaad tussen de €450,- 
en €600,- euro per persoon zal zijn. Ze vertelt dat dit exclusief de skiverhuur is. Marleen 
Joustra (U.P.) vraagt of het duidelijk was aangegeven in de enquête dat bijvoorbeeld de 
ski’s niet bij het budget inzaten. Ulrike van Ark bevestigt dit. Jelle Stoelinga vertelt dat het 45 

voor €600,- mogelijk zou zijn om de reis te organiseren, maar voor €450,- niet. Hij vraagt 
voor hoeveel personen de offerte is opgemaakt. Ulrike van Ark antwoordt dat dit voor 60 
personen gedaan is. Jelle Stoelinga geeft mee dat dit een te positief beeld is en dat het 

 
17 De inschrijvingen voor het 66th IPSF World Congres zaten vol ten tijde van de Congres AV. Er hebben zich 
totaal drie K.N.P.S.V.-leden ingeschreven voor het congres. 
18 20 t/m 26 september heeft het bestuur een themaweek gehouden als promotie voor EPSA Annual Congress 
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aantal deelnemers waarschijnlijk lager zal uitvallen. Ulrike van Ark antwoordt dat het 
kandidaat-bestuur hiernaar kan gaan kijken.  
 
Professioneel 
Ulrike van Ark vertelt dat tijdens de Januari AV is besproken dat de activiteit met 5 

beroepsverenigingen doorgeschoven zal worden naar komend verenigingsjaar.  
 
Jelle Stoelinga geeft het kandidaat-bestuur mee om ervoor te zorgen dat de activiteit met 
de beroepsvereniging niet te veel zal gaan lijken op de Personal Development Day. 
 10 

6d. Huishoudelijk reglement 
Ulrike van Ark vertelt dat er twee verbeterpunten in het huishoudelijk reglement aan het 
licht zijn gekomen.  
 
6d.i. Voorstel 2 15 

Ulrike van Ark vertelt dat de eerste wijziging gaat over de opsomming van de permanente 
commissies en coördinatoren. In deze opsomming dienen ook de gewijzigde commissies 
verwerkt te worden. Ze vertelt dat de Toekomst- en OpleidingsPerspectieven Commissie is 
verwijderd en de Activiteiten Commissie is toegevoegd. Het bestuur doet daarom het 
volgende voorstel: 20 
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Voorstel 2 wordt aangenomen. 
 
Ulrike van Ark vertelt dat de tweede wijziging gaat over het reglement Activiteiten 
Commissie. Tijdens de Najaars AV is besloten dat de Raad van Praesides goedkeuring moet 5 

geven over de nieuwe activiteit, die de Activiteiten Commissie zal organiseren. Dit is 
conform het convenant. Ze vertelt dat het convenant een document is, opgesteld door de 

Voorstel 2: 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 13 mei 2021 te Groningen en 

via Zoom 

Aangaande huishoudelijk reglement 

 

Reglement Permanente commissies  

Artikel 8 

 

Oud 

 

1. De vereniging kent, behoudens bijzondere omstandigheden, de volgende 

permanente commissies en coördinatoren:  

a) Archiefcommissie  
b) Beroependagcommissie  
c) Commissie ter Redactie van de Folia Pharmaceutica  
d) Congrescommissie  
e) Internationale Commissie  
f) Internetcommissie  
g) IPSF Office Hulpcommissie  
h) Reglementencommissie  
i) Sportcommissie  
j) Toekomst- en OpleidingsPerspectieven Commissie 

 

Nieuw 

 

1. De vereniging kent, behoudens bijzondere omstandigheden, de volgende 

permanente commissies en coördinatoren:  

a) Archiefcommissie  
b) Beroependagcommissie  
c) Commissie ter Redactie van de Folia Pharmaceutica  
d) Congrescommissie  
e) Internationale Commissie  
f) Internetcommissie  
g) IPSF Office Hulpcommissie  
h) Reglementencommissie  
i) Sportcommissie  
j) Activiteiten Commissie 
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voorzitters en praesides van de vier afdelingen en de K.N.P.S.V. Op de Januari AV is een 
voorstel gedaan om de nieuwe commissie op te nemen in het huishoudelijk reglement. 
Tijdens dit voorstel is de afspraak rondom het overleg met de Raad van Praesides ook 
opgenomen in het voorstel. Het bestuur zou lid 2a uit het artikel willen halen, omdat dit 
overlap heeft met de afspraken genoemd in het convenant. Ze vertelt dat deze afspraak in 5 

het convenant thuishoort en niet in het huishoudelijk reglement.  
Ze vertelt ook dat de nummering in het voorstel foutief is. Er wordt verwezen naar lid 2. 
Het getoonde nummer dient daarom ook 2 te zijn. Dit is gewijzigd in het voorstel.  
Het bestuur doet daarom het volgende voorstel: 

 10 

  
 
 
 
 15 

 
 
 
 
 20 

 
 
 
 

Voorstel 3 wordt aangenomen. 25 

 
6g. Vijfjarenplan 
Ulrike van Ark vertelt dat het Vijfjarenplan is meegestuurd met de uitnodiging voor de AV. 
Ze vertelt dat op de Januari AV de eerste conceptversie van het Vijfjarenplan uitgebreid per 
doel is besproken. De gegeven feedback is meegenomen. Ook heeft het bestuur een bijlage 30 

opgesteld. In deze bijlage zijn de beweegredenen achter de doelen uitgewerkt. Ze vertelt 
dat concrete ideeën, passend bij de doelen, zijn genoemd in de bijlage.  
 
Ulrike van Ark vertelt dat zij eerst de gedane wijzigingen zal uitleggen. Ze vertelt dat achter 
de titel van het Vijfjarenplan de periode waarover het Vijfjarenplan geldt is toegevoegd. 35 

Aan de inleiding is toegevoegd dat de onderbouwing van het Vijfjarenplan te vinden is in de 
bijlage.  
 
Doel 1  
Ulrike van Ark vertelt dat doel 1.1 zo is herschreven, dat het gaat over elk relevant 40 

internationaal evenement, niet alleen evenementen van EPSA en IPSF. Aan doel 1.2 is het 
woord ‘jaarlijks’ toegevoegd, zodat er staat dat het maximale aantal stageplekken jaarlijks 
vervult moeten worden. Ook is toegevoegd dat het gaat over de stageplekken in Nederland. 
Het deel over de EPSA- en IPSF-trainers is opgenomen in de bijlage en de subdoelen in doel 
1.3 zijn herschreven in de bijlage. Doel 1.3 is herschreven zodat er staat dat het gaat over 45 

Voorstel 3: 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 13 mei 2021 te Groningen en 

via Zoom 

Aangaande huishoudelijk reglement 

 

Reglement Activiteiten Commissie 

Artikel 2 lid 2 

 

Oud 

1. De commissie is vrij om een derde activiteit te organiseren, na overleg met het 

bestuur. 

a. Het bestuur dient hierbij eerst goedkeuring van de Raad van Praesides te 

ontvangen.  

Nieuw 

2. De commissie is vrij om een derde activiteit te organiseren, na overleg met het 

bestuur.  
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het installeren van EPSA- en IPSF-functionarissen. Verder vertelt Ulrike van Ark dat er een 
getal is gekoppeld aan het aantal installaties, namelijk minimaal drie installaties per jaar.  
 
Jelle Stoelinga vraagt waarom er voor drie functionarissen per jaar gekozen is. Ulrike van 
Ark antwoordt dat dit een haalbaar streven zal zijn.  5 

 
Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. doel 1.4 of dit betekent dat er een 
percentage K.N.P.S.V.-leden, ten opzichte van het totaal aantal deelnemers, bij een EPSA 
of IPSF activiteit 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, 10 

aangezien de locatie hier een rol bij kan spelen. Dit punt is bedoeld om het aantal actieve 
K.N.P.S.V.-leden binnen EPSA en IPSF in kaart te brengen over de jaren.  
 
Doel 2  
Ulrike van Ark vertelt dat in de subdoelen van doel 2.1 is genoemd dat vraagstukken vanuit 15 

derden bij het bestuur binnen kunnen komen. Voorheen stond hier EPSA en IPSF, maar er 
zijn meerdere organisaties die dit kunnen aanleveren. Onderaan het Vijfjarenplan staan 
voorbeelden van derden.  
 
Bram Wagner vraagt n.a.v. doel 2.1.1.1 waarom er voor het woord ‘belangenbehartiging’ 20 

gekozen is. Hij vindt dat dit niet de lading dekt. Ulrike van Ark antwoordt dat hier 
belangenbehartiging en beleid van gemaakt zal worden.  
 
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 25 

rondetafelgesprek over studiedruk of mentale gezondheid kan zijn, met bestuurders van de 
afdelingen en decanen.  
 
Jelle Stoelinga geeft mee n.a.v. doel 2.1.1.3 over de organisatie van een activiteit met een 
maatschappelijk karakter, dat deze geen overlap dient te hebben met dergelijke activiteiten 30 

van de afdelingen.  
 
Doel 3  
Ulrike van Ark vertelt dat in doel 3.1 is aangegeven dat het gaat om één of meerdere 
beroepsverenigingen. Ook is verduidelijkt dat deze jaarlijks gekozen kunnen worden. 35 

Subdoel 3.1.1. is opgenomen in de bijlage. Het oude doel 3.2 over de EPSA- en/ IPSF-trainers 
is uit het plan gehaald en opgenomen in de bijlage als concreet idee. Doel 3.3 focust zich 
enkel op de snuffelstages en niet op de SEP-stage plekken, zoals in concept 1. Ze vertelt dat 
het bestuur de SEP-stage-plekken hieruit heeft gehaald, omdat het bestuur geen invloed 
heeft op het aanbod van SEP-stages in het buitenland. Aan de groei aan diversiteit binnen 40 

snuffelstages is de waarde 10% gekoppeld.  
 
Lotte Hulskotte (P.S.) geeft mee n.a.v. doel 3.2 om samen te werken met de opleidingen 
voor de promotie van snuffelstages. In Groningen zijn er namelijk weinig stages in de 
bachelor, terwijl hier wel interesse voor is. Daarnaast zijn de snuffelstages niet altijd bekend 45 

bij de studenten. Ze raadt aan om deze promotie op te pakken na de pandemie. Bram 
Wagner vertelt dat in zijn jaar er contact met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geweest 
is en er een groot aantal stage adressen verkregen zijn. Door de pandemie konden de stages 
helaas niet doorgaan. Lotte Hulskotte vindt het goed om te horen dat er veel stageadressen 
in Groningen zijn. Ze raadt echter nog steeds aan om het beter te promoten, bijvoorbeeld 50 

via Katja Taxis en tijdens het college van een vak voor eerstejaars, zodat eerstejaars bekend 
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worden met de mogelijkheid van snuffelstages. Ulrike van Ark antwoordt dat het kandidaat-
bestuur dit mee zal nemen.  
 
Reinder Schut (P.S.) vraagt n.a.v. doel 3.2 waarom er gekozen is voor een jaarlijkse groei 
van 10%. Ulrike van Ark antwoordt dat het een haalbaar streven is om het aantal 5 

stageadressen te laten groeien met 10% per jaar. Nikki Kerssemakers vraagt hoeveel 
stageadressen er momenteel zijn. Henrik Huizinga, commissaris buitenland der K.N.P.S.V., 
antwoordt dat dit er meer dan 30 zijn. Jelle Stoelinga raadt aan om dit exacte getal op te 
nemen in de bijlage. Bram Wagner merkt op dat de 10% groei per sector zal zijn. Hij vertelt 
dat het echter niet realistisch is voor de farmaceutische industrie, omdat daar vaak gewerkt 10 

wordt met enkele partners, die een groep studenten per keer ontvangen. Nikki Kerssemakers 
vraagt of het realistisch is per sector. Ulrike van Ark antwoordt dat er niet veel stage-
adressen zijn in de industrie, dus dat 10% groei zou betekenen dat er één bij zou moeten 
komen. Bram Wagner oppert dat hierbij gekeken kan worden naar het aantal deelnemers 
van een groep die naar de industrie gaat. Eén persoon extra is dan ook een groei van 10%. 15 

Hij vraagt zich echter wel af of het wenselijk is om dat zo te doen. Quinten Sprenkels 
(„Aesculapius”) geeft mee om de hoeveelheid contacten binnen de industrie op te schalen 
om dit doel te bereiken. Hij noemt dat dit ook makkelijker zal gaan met de toetreding van 
de VCSVU. Carlon van Gerven (U.P.) raadt aan om in het Vijfjarenplan dit punt uit te splitsen 
per sector. Bram Wagner antwoordt dat de farmaceutische industrie anders zal zijn qua 20 

snuffelstages, maar dat hij 10% groei wel realistisch vindt. Hij kaartte dit punt aan zodat de 
AV zich er bewust van zou worden dat de snuffelstages in de farmaceutische industrie anders 
zijn dan in de andere sectoren, namelijk met groepen studenten. Dat maakt dit doel niet 
meer of minder realistisch. Elvira den Hertog voegt toe dat voor iedere sector een ander 
startpunt geldt, dus dat de 10% groei realistisch is. Ulrike van Ark antwoord dat de 25 

startpunten per sector nog in de bijlage opgenomen zullen worden.19  
 
Doel 4 
Ulrike van Ark vertelt dat in doel 4.1 is verduidelijkt dat het gaat om gelijke interesse, met 
de hoogste interesse als streefwaarde. In doel 4.2 is het K.N.P.S.V.-feest veranderd in een 30 

verbroederende activiteit, zodat je niet vastzit aan alleen het feest als activiteit. Hier is 
een groei van 10% genoemd. De subdoelen zijn uit het plan gehaald en opgenomen in de 
bijlage. Het oude doel 4.3, aangaande de commissie competitie, is uit het Vijfjarenplan 
gehaald. Na intern overleg is besloten dat dit geen harde doelstelling moet zijn. Wel is 
opgenomen in de bijlage dat deze competitie, met al dan niet eenzelfde of een andere 35 

invulling, overwogen dient te worden.  
 
Jelle Stoelinga raadt aan om bij doel 4.2 ook de startgetallen op te nemen in de bijlage. 
Ulrike van Ark antwoordt dat dit gedaan zal worden.20 
 40 

Nikki Kerssemakers vraagt n.a.v. doel 4.2 of er bij de verhoging van de deelnemersaantallen 
rekening gehouden wordt met de begroting en bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding. Ulrike 
van Ark antwoordt dat hier rekening mee gehouden zal worden. 
 
Annemijn Hol (U.P.) vraagt n.a.v. doel 4.2 waar de jaarlijkse toename van 10% op gebaseerd 45 

is, omdat de groei tijdens een coronajaar anders zal zijn. Ulrike van Ark antwoordt dat deze 
groei gebaseerd is op een coronavrij verenigingsjaar. Daarnaast was er geen K.N.P.S.V.-feest 

 
19 De startpunten per sector zijn nog niet in de bijlage opgenomen omdat nog niet alle reacties van de SEP-
stageadressen zijn ontvangen, nadat het programma voor inkomende studenten afgelopen jaar heeft 
stilgelegen.  
20 De startaantallen zijn nog niet in de bijlage opgenomen omdat de startaantallen van de activiteiten, die 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, niet representatief zijn.  
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in het verenigingsjaar 2020-2021. Gijs Bothof (U.P.) vraagt of er gekeken zal worden naar 
een verenigingsjaar voor de pandemie of naar het eerste jaar na de pandemie. Ulrike van 
Ark antwoordt dat er gekeken zal worden naar het verenigingsjaar voor de pandemie.  
 
Doel 5 5 

Ulrike van Ark vertelt dat de oude subdoelen 5.1.2. en 5.1.3. zijn samengevoegd in het 
nieuwe subdoel 5.1.2. In doel 5.2 is het gebruik maken van het vliegtuig uit het Vijfjarenplan 
gehaald. Na intern overleg en na alle feedback vanuit de AV is besloten dat er altijd 
gestreefd dient te worden naar het gebruik van zo milieuvriendelijk vervoer, maar dat het 
niet vastgelegd moet worden dat het vliegtuig minder gebruikt moet worden. Het bestuur is 10 

van mening dat comfort tijdens de reis voor een belangrijk evenement van grote 
meerwaarde is en dat comfort persoonsgebonden is. Ze vertelt dat in de bijlage is 
toegevoegd dat het gebruik van milieuvriendelijk vervoer naar internationale evenementen 
onder de deelnemers gepromoot dient te worden. In de bijlage is ook toegevoegd dat 
wanneer iemand geen eetkeuze doorgeeft, hij of zij een vegetarische keuze zal krijgen. In 15 

de bijlage is opgenomen dat een bedrijf enkel giften mag aanbieden, als het duurzame giften 
zijn.  
 
Noor Coenen vraagt n.a.v. doel 5.1. of door het aanbieden van een vegetarische lunch er 
bewustwording gecreëerd wordt met betrekking tot duurzaamheid. Ulrike van Ark antwoordt 20 

dat alle kleine beetjes helpen. Reinder Schut merkt op dat het vooral gaat om 
bewustwording onder leden bij dit punt. Hij vraagt of er niet ook bewustwording onder 
bedrijven gecreëerd kan worden. Ulrike van Ark antwoordt dat de penningmeester van de 
vereniging dit aan zou kunnen stippen tijdens gesprekken. Jelle Stoelinga merkt op dat 
sponsoring vooral welwillendheid is van bedrijven, dus dat er niet te veel eisen gesteld 25 

moeten worden van sponsoren.  
 
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 
milieuonvriendelijk kunnen zijn. Ulrike van Ark antwoordt dat dit over het algemeen minder 30 

milieuonvriendelijk is, daarnaast bespaart het een hoop dierenleed.  
 
Sybrand Zielhuis (P.S., vooraf ingestuurd) noemt n.a.v. doel 5.1.1 dat hij vindt dat er 
tenminste één vegetarische optie moet zijn. Niet alleen wanneer iemand niet zijn keuze 
doorgeeft. Ulrike van Ark antwoordt dat er altijd een vegetarische optie is.  35 

 
Sybrand Zielhuis merkt op bij doel 5.1.1 dat ‘streven ernaar’ te conservatief is. Hij raadt 
aan dit te vervangen. Ulrike van Ark antwoordt dat dit vervangen zal worden door ‘het altijd 
aanbieden van’.  
 40 

Annabel van den Bosch (P.S.) vraagt n.a.v. doel 5.2 dat in het Vijfjarenplan de bestuursleden 
genoemd worden, maar dat in de bijlage de leden genoemd worden als het gaat om zo 
milieuvriendelijk reizen. Ze vraagt hoe dit precies zit. Ulrike van Ark antwoordt dat de 
bijlage concrete ideeën omvat, dus om leden te motiveren om zo milieuvriendelijk mogelijk 
te reizen. Het harde doel, zoals in doel 5.2, focust zich op de bestuursleden.  45 

 
Jelle Stoelinga noemt dat hij het niet eens is met doel 5, maar hij vindt het goed uitgewerkt. 
Hij merkt op dat hij hier campagnes ziet staan. Hij raadt aan om niet te veel campagnes te 
organiseren, dat zou afdoen aan de waarde hiervan. Hij raadt aan om goed de doelen te 
kiezen. Daarnaast raadt hij aan om erop te letten waar het papierverbruik verminderd kan 50 

worden en waar niet. Hij noemt dat bijvoorbeeld verjaardagskaartjes op papier veel leuker 
zijn dan een verjaardagsmail. Ulrike van Ark antwoordt dat hierop gelet zal worden.  
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Reinder Schut vraagt n.a.v. doel 5.4 of het hierbij gaat om giften in tasjes of over giften die 
door bedrijven aangeboden worden. Ulrike van Ark antwoordt dat het in eerste instantie 
over de goodiebags gaat, welke weggelaten zullen worden. Aan het uitreiken van goodies 
door bedrijven kan het bestuur zelf niets doen, daarin zijn de bedrijven vrij. Wel kan een 5 

commissie ervoor kiezen om een duurzame goodie aan te bieden, namens een bedrijf. Cindy 
Leenhouts (VCSVU) vraagt hoe het bestuur zal bepalen hoe een goodie meerwaarde heeft en 
of het duurzaam genoeg is. Ulrike van Ark antwoordt dat dit in overleg zal gaan tussen de 
commissie en het bestuur, dit zal dus deels subjectief blijven. Ze voegt toe dat er wel een 
verschil is tussen een kwalitatief goede powerbank en allerlei prularia. Jelle Stoelinga raadt 10 

aan om van tevoren te bedenken wat er gedaan wordt als een bedrijf wel goodies uit komt 
delen, omdat ze ervan uit gaan dat het kan. Bram Wagner geeft mee dat het uitdelen van 
goodiebags onnodig is. Hij merkt op dat het erbij hoort dat bedrijven dat doen. Het is daarom 
ook ongewenst om tegen bedrijven te zeggen dat zoiets niet zou mogen. Ulrike van Ark 
antwoordt dat ze het hier mee eens is.  15 

 
Noor Coenen vraagt n.a.v. doel 5 of er een concreet getal zal zijn voor de verkleining van 
de ecologische voetafdruk. Ulrike van Ark antwoordt dat er geen begingetal is, dus dat het 
moeilijk zal zijn om hier een concreet getal aan te verbinden. Ze noemt dat dit doel behaald 
zal worden door bepaalde tastbare doelen te verwerkelijken, zoals het niet meer printen 20 

van bepaalde documenten. 
 
Doel 6  
Ulrike van Ark vertelt dat in doel 6.1 is verduidelijkt dat de vereniging binnen vijf jaar 
tweetalig dient te kunnen draaien. Taalfouten zijn verbeterd. Actieve leden zijn betrokken 25 

leden geworden en de subdoelen 6.1.1 en 6.1.2 zijn uit het Vijfjarenplan gehaald en 
opgenomen in de bijlage. Daarnaast wordt de promotie van sponsoren (in verband met de 
Engelstalige promotie) genoemd in de bijlage. Ze vertelt dat er altijd rekening gehouden 
dient te worden met de wensen van de sponsoren.  
 30 

Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. doel 6.1 of de vereniging volledig 
Engels gaat draaien, met alle documenten en activiteiten ook in het Engels. Ulrike van Ark 
ontkent dit. 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 35 

behandeld worden.  
 
Rob de Hond (P.S., 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. Daarnaast zijn de statuten van de vereniging 40 

niet geldig in het Engels.  
 
Lotte Hulskotte geeft mee n.a.v. bovenstaande vooraf ingestuurde vraag om er op te letten 
dat de statuten pas vertaald worden als de nieuwe toevoegingen weer veranderd zijn n.a.v. 
de nieuwe wet. Ze raadt aan om dit te noteren, zodat dit niet fout gaat in de toekomst en 45 

zodat dubbel werk wordt voorkomen. Nikki Kerssemakers raadt aan om goed te kijken naar 
de rechtsgeldigheid van Engelse statuten. Ulrike van Ark antwoordt dat dit via de notaris zal 
gaan. Nikki Kerssemakers geeft mee dat de Nederlandse statuten rechtsgeldig blijven, dus 
dat hier goed op gelet dient te worden. 
 50 

Emma Eikmans („Aesculapius”) vraagt n.a.v. doel 6.2 wanneer een internationaal lid 
betrokken is bij de vereniging. Ze vraagt of dit is wanneer deze leden naar activiteiten gaan 
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of wanneer ze functionaris zijn. Ulrike van Ark antwoordt dat leden hiervoor niet 
functionaris hoeven te zijn, maar dat naar activiteiten gaan genoeg is om betrokken te zijn. 
Irma Hoekstra (VCSVU) merkt op dat hierbij een concreet doel gesteld dient te worden. 
Ulrike van Ark antwoordt dat zoiets lastig is, omdat dat getal dan uit de lucht komt vallen. 
Er zou momenteel één betrokken internationaal lid zijn. Jelle Stoelinga geeft mee om het 5 

startgetal op te nemen in de bijlage. Carlon van Gerven merkt op dat een percentage niet 
zou werken hier, maar dat een streefgetal een mogelijkheid zou zijn. Ulrike van Ark 
antwoordt dat dit een goed idee is en dat dit in de bijlage opgenomen zal worden. Marleen 
Joustra vraagt of dit bijgehouden zal worden in een bestand. Ulrike van Ark antwoordt dat 
het moeilijk is om dit concreet te doen, omdat het niet officieel bekend is wie er 10 

internationale leden zijn. Marleen Joustra geeft mee dat er wel bekend is wie er een 
internationaal lid is, dus dat het dan bijgehouden kan worden. Elvira den Hertog raadt aan 
om dit in het bestand van de aanmeldingen bij te houden. Ulrike van Ark antwoordt dat dit 
gedaan zal worden.  
 15 

Doel 7 
Ulrike van Ark vertelt dat de titel van doel 7 is aangepast. Het gaat om de innovatie binnen 
de vereniging en niet om de structuur van de vereniging. Subdoel 7.1.2.1 is uitgelegd in de 
bijlage. Subdoel 7.2.1 is als concreet idee opgenomen in de bijlage.  
 20 

Jelle Stoelinga geeft mee n.a.v. doel 7.1 dat het evaluatiemoment met commissies niet 
gezien moet worden als toets moment. Hij zegt dat er geen spanning aan vast moet hangen.  
 
Jelle Stoelinga geeft mee n.a.v. 7.1.1 dat een commissie altijd bevooroordeeld zal zijn over 
haar eigen activiteit. Dat dient hierbij meegenomen te worden.  25 

 
Lotte Hulskotte geeft mee n.a.v. doel 7.1.2 dat enquêtes niet gezien moeten worden als 
ongewenst. 
 
Carlon van Gerven (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. doel 7.3 of dit besproken is met oud-30 

bestuursleden. Ulrike van Ark antwoordt dat dit nog niet is gedaan. Na goedkeuring van het 
Vijfjarenplan zullen deze taken opgenomen worden.  
 
Jelle Stoelinga vraagt n.a.v. 7.3.1 wat de reden is dat er alleen voor een interne evaluatie 
gekozen is. Hij vertelt dat input voor nieuwe bestuurstaken ook vanuit leden kan komen. Hij 35 

zou zich bij de interne evaluatie richten op de vaste taken en voor overige zaken een externe 
evaluatie houden. Ulrike van Ark antwoordt dat dit een goed punt is en meegenomen zal 
worden.  
 
Bijlage Vijfjarenplan 40 

Ulrike van Ark legt de bijlage van het Vijfjarenplan uit. Ze vertelt dat per doel de 
beweegredenen, welke besproken zijn bij de Januari AV, verder zijn toegelicht. Concrete 
ideeën die niet thuishoorden in het Vijfjarenplan zelf zijn toegevoegd aan de bijlage. 
Onderaan de bijlage is een legenda te vinden.  
 45 

Doel 1  
Ulrike van Ark vertelt dat als concreet idee bij doel 1 wordt toegevoegd dat het Visiting 
Programme binnen vijf jaar volledig functionerend dient te zijn. Hierna kan het Visiting 
Programme jaarlijks georganiseerd worden.  
 50 

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. het eerste punt bij de concrete ideeën van 
doel 1 of dit betekent dat er gekeken wordt naar andere platformen om evenementen te 
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delen of wordt met name bedoeld wanneer wat gepromoot wordt. Ulrike van Ark antwoordt 
dat het vooral gaat over wanneer wat gepromoot wordt.  
 
Jelle Stoelinga noemt n.a.v. het tweede punt bij de concrete ideeën van doel 1 dat het 
aantrekkelijker zou zijn als de internationale lunchlezing fysiek georganiseerd kan worden. 5 

Hij noemt hierbij dat dat praktisch lastiger zal zijn met veel internationale sprekers. Bram 
Wagner voegt toe dat dit niet haalbaar zal zijn voor een fysieke activiteit, al helemaal niet 
in vier verschillende steden. Hij is voorstander van een online-variant. Carlon van Gerven 
oppert dat een hybride vorm een mogelijkheid zou zijn. Ulrike van Ark antwoordt dat er 
naar gekeken kan worden, maar dat het struikelblok de internationale sprekers en de 10 

interactie met hen zal blijven. Katie Remmers, commissaris algemene zaken der K.N.P.S.V., 
voegt toe dat er dan niet met breakout-rooms gewerkt kan worden.  
 
Doel 2  
Ulrike van Ark vertelt dat in doel 2 de naam van de beleidscommissie is veranderd naar 15 

Commissie voor Farmaceutisch Beleid.21  
 
Doel 3  
Jelle Stoelinga noemt bij het tweede punt van de concrete ideeën van doel 3 dat het EPSA 
/IPSF-trainerschap uit de lucht komt vallen. Hij zou graag zien dat dit in het Vijfjarenplan 20 

zelf gezet zou worden. Bram Wagner voegt toe dat het bij de standaard taken van het 
bestuur hoort om mensen te enthousiasmeren voor EPSA en IPSF, en dat na het 
enthousiasmeren leden vanzelf ook trainer bij de verenigingen worden. Hij noemt dat het 
niet in het Vijfjarenplan hoeft, maar dat het een mooi concreet idee is om het trainerschap 
meer te promoten. Jelle Stoelinga antwoordt dat hij het uit de bijlage zou halen. Ulrike van 25 

Ark antwoordt dat het bestuur het een concreet idee vindt en dat het in de bijlage zal blijven 
staan.  
 
Doel 4  
Jelle Stoelinga merkt op n.a.v. het eerste punt bij de concrete ideeën van doel 4, dat er 30 

altijd gestreefd wordt naar een goede samenwerking tussen de afdelingen. Hij vindt dat dit 
thuishoort in het convenant en niet in dit document. Nikki Kerssemakers voegt toe dat dit 
al in het convenant opgenomen is. Ulrike van Ark antwoordt dat het uit de bijlage gehaald 
zal worden.22  
 35 

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. het eerste punt bij de concrete ideeën van 
doel 4 hoe het bestuur ervoor gaat zorgen dat de posters beter bij de promotie van de 
afdelingen gaat passen. 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.  
 40 

Rafael Feijs (vooraf ingestuurd) vraagt n.a.v. het eerste punt bij de concrete ideeën van 
doel 4 wat de meerwaarde is om de commissaris algemene zaken toegang te geven tot de 
sociale media van de afdelingen. Ulrike van Ark antwoordt dat de commissaris algemene 
zaken niet direct toegang heeft of wil hebben tot die sociale mediakanalen. De commissaris 
algemene zaken wil via die kanalen de activiteiten van de K.N.P.S.V. promoten, om meer 45 

leden te trekken. Tot nu toe was dit zeer waardevol.  
 
Nikki Kerssemakers (vooraf ingestuurd) merkt op n.a.v. het vijfde punt bij de concrete 
ideeën van doel 4 dat een doordachte keuze voor een locatie van een K.N.P.S.V.-activiteit 

 
21 De naam van de beleidscommissie is aangepast naar Commissie voor Farmaceutisch Beleid in de bijlage van 
het vijfjarenplan. 
22 Het eerste punt bij de concrete ideeën van doel 4 is uit de bijlage verwijderd. 
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niet een nieuw punt is. Dit wordt namelijk altijd al gedaan. Ulrike van Ark antwoordt dat 
door dit punt op te nemen in het vijfjarenplan, dit daadwerkelijk uitgevoerd dient te 
worden.  
 
Doel 5 5 

Jelle Stoelinga raadt aan n.a.v. het eerste punt van de concrete ideeën bij doel 5 om alle 
stukken voor de AV fysiek aan te leveren voor de AV, voor een levendigere vergadering. 
Ulrike van Ark antwoordt dat het bestuur het hier niet mee eens is. Als de AV-zaal op laptops 
is ingericht, moet de vergadering met minder fysieke stukken soepel kunnen verlopen. Ze 
noemt dat iedereen de stukken zelf thuis kan printen, mocht diegene dat willen. Jelle 10 

Stoelinga noemt dat er na AV’s vaker andere activiteiten gehouden worden. Dan moet de 
laptop ook daar mee naar toe. Hij raadt aan om de voordelen van papieren stukken te 
overwegen.  
Lotte Hulskotte noemt dat het in het vervolg handig zou zijn om de agenda digitaal apart te 
sturen, zodat er makkelijker heen en weer gesprongen kan worden tussen de documenten. 15 

Ulrike van Ark antwoordt dat dit gedaan zal worden.  
 
Carlon van Gerven vraagt n.a.v. het derde punt bij de concrete ideeën bij doel 5 wat er 
precies bedoeld wordt met dieetwensen. Ze zegt dat het nu leest alsof iemand zonder 
dieetwensen automatisch de vegetarische optie krijgt. Ulrike van Ark antwoordt dat dit 20 

veranderd zal worden naar dinerwensen. Annabel van den Bosch antwoordt dat dit niet 
alleen voor het diner zal gelden, maar ook voor ontbijt en lunch. Ulrike van Ark antwoordt 
dat hier ontbijt-, lunch-, of dinerkeuze van gemaakt zal worden.23 
 
Doel 6 25 

Reinder Schut vraagt n.a.v. het tweede punt van de concrete ideeën bij doel 6 of het een 
beter idee is om zowel een Nederlandse als een Engelse tekst in hetzelfde promotiestukje 
te zetten. Ulrike van Ark antwoordt dat dit punt bedoeld is voor berichten waar dit relevant 
voor zal zijn. Ze noemt als voorbeeld dat de berichten van IPSF of EPSA in het Engels relevant 
zijn, net als dat het zoeken van leden voor een Nederlandse Congrescommissie in het 30 

Nederlands handiger is.  
 
Doel 7  
Iris de Romijn (U.P.) vraagt of het klopt dat de hele PDCA-methode gebruikt zal worden voor 
het evalueren van de evaluaties, met de commissies erbij. Ulrike van Ark antwoordt dat de 35 

PDCA-methode toegepast wordt op de evaluaties van de commissies. Niet alles zal samen 
met de commissie gedaan worden. Eerst wordt er samen met de commissie gekeken naar 
wat er beter kan, in de Plan fase. Dan gaat het bestuur dat doen en checken, aan de hand 
van de evaluatie, in de Do en Check fase. Uiteindelijk zal het uitgevoerd worden in de Act 
fase. Iris de Romijn raadt aan om de Act fase samen met de commissie doen. Ulrike van Ark 40 

antwoordt dat dit in overleg met de commissie gedaan zal worden.  

 
23 Het is aan gepast in de bijlage van het vijfjarenplan 
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Ulrike van Ark vertelt dat, om het Vijfjarenplan een officieel document van de vereniging 
te maken, het bestuur het Vijfjarenplan officieel wil laten goedkeuren middels een voorstel. 
Het bestuur doet daarom het volgende voorstel: 

 
Voorstel 4 wordt aangenomen met inachtneming van de genoemde wijzigingen.  5 

 
6g. Afgelopen activiteiten 
Ulrike van Ark behandelt de afgelopen activiteiten.  
5 februari 2021   VCSVU-welkomstavond 
20 februari 2021    Online Dag van de Farmaceutische Industrie 10 

25 februari 2021   Online ereledenborrel 
5 maart 2021    Online International Lecture 
31 maart 2021    Online Scientific Symposium 
9-11 april en 17-18 april 2021 Online General Assembly EPSA  
1-3 mei 2021    Online E-Twinnet met EMSA Maltepe 15 

 
Jelle Stoelinga geeft zijn complimenten voor de organisatie en de uitvoering van de Online 
International Lecture waar veel internationale sprekers bij aanwezig waren.  
 
6h. Moties 20 

Ulrike van Ark geeft een overzicht van de uitgevoerde moties sinds de Wissel AV 2020. Ze 
vertelt dat als gevolg van de coronapandemie een aantal moties niet zijn uitgevoerd. Na 
intern en extern overleg is besloten om geen digitaal alternatief te organiseren voor moties 
die gaan over fysieke borrels en activiteiten, omdat hier naast de vele andere online borrels 
geen behoefte was.  25 

 
6i. Cadeau aan de vereniging 
Ulrike van Ark onthult het cadeau van het 118e bestuur der K.N.P.S.V. aan de vereniging: 
een touwtrektouw met daarop geborduurd het wapen der K.N.P.S.V.  
 30 

7. Verslagen over het bestuursjaar 2020-2021 
a. Voorzitter 
Ulrike van Ark vertelt dat het jaarverslag van de voorzitter over het bestuursjaar 2020-2021 
is opgenomen in de bundel van de Congres AV 2021. 
 35 

Elvira den Hertog (U.P.) complimenteert Ulrike van Ark met het jaar. Ze vertelt dat er veel 
gedaan is zoals het Vijfjarenplan, de toetreding van de VCSVU en het herzien van de statuten 
en reglementen en dat ze daar heel trots op is. 
 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  40 

 
b. Secretaris 

Voorstel 4: 

Algemene Vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 13 mei 2021 te Groningen en 

via Zoom 

Aangaande Vijfjarenplan 2021-2026 

 

Het Vijfjarenplan der K.N.P.S.V. zal ingaan vanaf 13 mei 2021. 
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Henrik Huizinga, commissaris buitenland der K.N.P.S.V., leest het secretarieel verslag over 
het bestuursjaar 2020-2021 voor.  
 
Inge Flier (U.P.) complimenteert het 118e bestuur met het gedane werk voor het secretariaat 
met zijn vieren. 5 

 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  
 
c. Penningmeester, inclusief afrekening en verantwoording 
Ulrike van Ark vertelt dat het jaarverslag van de penningmeester over het bestuursjaar 2020-10 

2021 is opgenomen in de bundel voor de Congres AV 2021. Emma van Rijn, penningmeester 
der K.N.P.S.V., ligt de resultatenrekening, balans en vorderingen- en schuldenlijst van het 
bestuursjaar 2020-2021 toe. 
 
Resultatenrekening 15 

Robin Roovers (U.P.) geeft mee om er rekening mee te houden in de reserveringen dat de 
statuten over vijf jaar weer gewijzigd moeten worden. Emma van Rijn antwoordt dat dit 
gedaan zal worden. 
 
Carlon van Gerven (U.P.) geeft mee om een maximum aan het bedrag te stellen wat 20 

commissies kunnen krijgen uit de post ‘coronaoverschot’. Er moet gewaakt worden dat 
commissies zelf geen sponsoring binnen gaan halen, omdat ze denken dat het geld uit die 
post gehaald kan worden. Emma van Rijn antwoordt dat hier een maximum aan gesteld zal 
worden. Nikki Kerssemakers (U.P.) stelt voor om hier een plan of richtlijn voor op te stellen 
en deze op de Najaars AV te presenteren. Emma van Rijn antwoordt dat dit gedaan zal 25 

worden.  
 
Jelle Stoelinga (U.P.) geeft mee dat wanneer je grote winst draait als vereniging, je moet 
kunnen verantwoorden dat dit in lijn is met de doelen van de vereniging. Hij raadt aan om 
dit ergens op te schrijven. Emma van Rijn antwoordt dat dit gedaan zal worden.  30 

 
Balans  
Activa 
Luc van Rijn („Aesculapius”) noemt dat het handig zou zijn om te laten weten wanneer geld 
afgeschreven wordt bij leden, bijvoorbeeld na aankoop van merchandise. Carlon van Gerven 35 

merkt dat het wettelijk verplicht is om een e-mail te sturen voordat geld afgeschreven 
wordt. Robin Roovers (U.P.) zegt dat dit twee weken van tevoren moet gebeuren. 
 
Passiva 
Luc van Rijn vraagt wat het verschil is tussen het coronaoverschot en het activiteiten fonds. 40 

Emma van Rijn antwoordt dat het activiteiten fonds een fonds is, waar een lid of commissie 
beroep kan doen, wanneer zij een uitzonderlijk goed idee hebben. Het lid of de commissie 
kan dan geld krijgen voor dit idee, uit het fonds. Het coronaoverschot is ter compensatie 
voor commissies die door de pandemie te weinig geld binnenkrijgen. 
 45 

Luc van Rijn raadt aan om de post ‘extra AV’ weer aan te vullen, mocht dit nodig zijn in de 
toekomst. Elvira den Hertog vult aan dat het nuttig is om deze post aan te vullen, met name 
als er een AV op anderhalve meter afstand georganiseerd moet worden. Emma van Rijn 
antwoord dat hier al rekening mee gehouden is voor de Najaars AV, maar dat het goed is om 
te kijken naar de aanvulling van de post.  50 

 
Vorderingen- en schuldenlijst 
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Jelle Stoelinga vindt het prettig om te zien dat er iets gedaan is met het afschrijven van de 
langlopende subsidies. Hij geeft zijn complimenten aan Emma van Rijn.  
 
Het jaarverslag met afrekening en verantwoording over het bestuursjaar 2020-2021 wordt 
goedgekeurd.  5 

  
d. Commissaris buitenland, inclusief mededelingen 
Ulrike van Ark vertelt dat het jaarverslag van de commissaris buitenland over het 
bestuursjaar 2020-2021 is opgenomen in de bundel van de Congres AV 2021. 
 10 

Henrik Huizinga, commissaris buitenland der K.N.P.S.V., geeft een update over SEP, het PSF 
World Congress 2021 en het tweede European Regional Symposium (EuRS). Hij vertelt dat 
IPSF de mondiale farmaceutische studievereniging is. Als lid van de K.N.P.S.V. ben je 
automatisch lid van IPSF en kun je deelnemen aan alle evenementen die IPSF organiseert. 
De commissaris buitenland is de vertegenwoordiger van de K.N.P.S.V. binnen IPSF, als 15 

Contact Person. Daarnaast verzorgt de commissaris buitenland als Student Exchange Officer 
het uitwisselingsprogramma, SEP. 
 
Student Exchange Programme 
Henrik Huizinga vertelt dat zoals op de Januari AV medegedeeld, het twijfelachtig was of 20 

SEP plaats kan vinden in de zomer van 2021. Er is echter vanwege de onzekerheid rondom 
de pandemie besloten om SEP voor inkomende studenten te annuleren. SEP is echter niet 
geannuleerd voor studenten uit Nederland die op stage naar het buitenland willen gaan. 
Voor drie Nederlandse studenten is de stage bijna rond. Zij zullen komende zomer 
waarschijnlijk op stage gaan.24 Daarnaast zijn er ook al een aantal mailtjes binnengekomen 25 

met geïnteresseerden in SEP voor komend verenigingsjaar.  
 
66ste IPSF World Congress 2021  
Henrik Huizinga vertelt dat IPSF World Congress 2021 online plaats zal plaatsvinden van 22 
juli tot en met 1 augustus 2021. De inschrijvingen voor het congres zijn geopend. Hij vertelt 30 

dat er tal van verschillende activiteiten, workshops en competities zullen zijn met mooie 
prijzen. Het gehele congres zal gratis zijn en men kan zich inschrijven per activiteit. 
Daarnaast zullen er een aantal sociale activiteiten plaatsvinden, waaronder een 
International Night, een Korean Night en een Gala Night. Hij vertelt dat er tot nu toe drie 
aanmeldingen zijn vanuit de K.N.P.S.V.  35 

 
Bram Wagner (U.P.) vertelt dat het maximumaantal deelnemers voor het World Congress al 
bereikt is, dus dat inschrijven niet meer mogelijk is. 
 
European Regional Symposium (EuRS).  40 

Henrik Huizinga vertelt dat het tweede EuRS online zal plaatsvinden van 14 tot en met 18 
juli 2021. Er zullen een aantal activiteiten en workshops georganiseerd worden. Daarnaast 
zullen er sociale activiteiten plaatsvinden, zoals een International Night en een Gala Night. 
Hij vertelt dat tijdens het EuRS de verkiezingen van the European Regional Office 
plaatsvinden en tijdens het World Congress het bestuur van IPSF verkozen zal worden. 45 

Daarna zal er opzoek gegaan worden naar leden voor de subcommittees van IPSF. Hij raadt 
iedereen aan die een functie op Europees of mondiaal niveau ambieert vooral contact op te 
nemen met de commissaris buitenland hierover en de sociale mediakanalen van de 
vereniging in de gaten te houden.  

 
24 Drie studenten zijn afgelopen zomer naar het buitenland op SEP-stage geweest, twee hiervan naar Tanzania 

en één naar Spanje.  
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Bram Wagner complimenteert Henrik Huizinga met het gedane werk. Met name de manier 
waarop hij de taken van de commissaris buitenland met die van de secretaris combineerde. 
Daarnaast was de input bij IPSF-vergaderingen altijd goed en was hij altijd in pak bij de 
vergaderingen.  5 

 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  
 
e. Commissaris algemene zaken, inclusief mededelingen 
Ulrike van Ark vertelt dat het jaarverslag van de commissaris algemene zaken over het 10 

bestuursjaar 2020-2021 is opgenomen in de bundel van de Congres AV 2021. 
 
Katie Remmers, commissaris algemene zaken der K.N.P.S.V., geeft een update over EPSA, 
de TWIN, het curatorium stipendia en de promotie. 
 15 

EPSA 
Katie Remmers vertelt dat EPSA de Europese vereniging voor studenten farmacie en (bio-
)farmaceutische wetenschappen is. Als lid van de K.N.P.S.V. ben je automatisch lid van EPSA 
en kun je deelnemen aan alle evenementen die EPSA organiseert, zoals congressen en 
‘summer universities’. 20 

 
Katie Remmers vertelt dat het Annual Congres van het afgelopen voorjaar, wat plaats zou 
vinden in Lyon, Frankrijk, is doorgeschoven naar het najaar van 2021, vanwege de huidige 
pandemie. Het thema is Pharmaceutical (R)evolution. Er heeft geen online versie van het 
congres plaatsgevonden, maar EPSA heeft wel verschillende online Webinars georganiseerd.  25 

 
Katie Remmers vertelt dat de General Assembly van EPSA online heeft plaatsgevonden op 7, 
8, 9, 17 en 18 april. Hier heeft ze samen met Jason Lin de farmacie en (bio-)farmaceutische 
wetenschappen studenten in Nederland vertegenwoordigd. Tijdens de General Assembly is 
CzPSA, Tsjechië, ordinary member van EPSA geworden. Dit betekent dat ze naast 30 

spreekrecht voortaan ook stemrecht hebben binnen EPSA. USF, Tsjechië is van ordinary naar 
associate member gegaan, omdat er per land maar één vereniging stemrecht mag hebben. 
Daarnaast is Griekenland verkozen om de Autumn Assembly van 2022 te organiseren en is 
besloten om de Summer University van aankomende zomer te annuleren, vanwege de 
pandemie.25 35 

 
Katie Remmers vertelt dat ze voorafgaand aan de General Assembly drie voorstellen voor 
reglement wijzigen had ingediend samen met de landelijke verenigingen van Oostenrijk en 
Portugal. Deze zijn allemaal aangenomen. Daarnaast heeft ze tijdens de GA nog een motie 
ingediend, welke ook is aangenomen. 40 

 
Katie Remmers vertelt dat EPSA zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden met een 
herstructurering, wat inhoudt dat er bij projecten en functies gekeken is of het gedane werk 
gelijk staat aan de bijbehorende werktijden en lasten. Als gevolg hiervan zijn er 
verschillende projecten vervallen, zoals het ‘Individual Mobility Project’. Ook is er een 45 

nieuwe positie toegevoegd binnen het EPSA Team. De Advocacy Platform Coordinator zal 
medeverantwoordelijk zijn voor het Advocacy Platform en daarnaast de National Advocacy 
Platform Representatives helpen met de belangenbehartiging op nationaal gebied. 
 

 
25 In juli 2021 is een online alternatief georganiseerd, welke zich vooral focuste op soft skills.  
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Katie Remmers vertelt dat het nieuwe EPSA Team voor een groot deel is verkozen. Ze 
bedankt Eline Tielen en Jelle Stoelinga voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. In het 
nieuwe EPSA Team zullen Jorn Ticheler, Yong Xin en Katie Remmers plaatsnemen als 
respectievelijk Advocacy Platform Coordinator, Science Coordinator en Events Coordinator. 
Tijdens de Online Liaison Secretary meeting van 9 mei 2021 zijn er een aantal kandidaten 5 

verkozen waardoor er nog zes posities vrij zijn.26 
 
TWIN 
Katie Remmers vertelt dat er dit jaar geen fysieke TWIN heeft plaatsgevonden, maar dat het 
contact met de TWIN-partner van vorig jaar goed is onderhouden en er contact is gezocht 10 

met een nieuwe potentiële partner. De TWIN zal vanwege de pandemie doorgeschoven 
worden naar de winter van 2021/2022. In het weekend van 1 mei 2021 heeft een 
interprofessionele E-TWINNET plaatsgevonden. Katie Remmers vertelt dat er gedurende drie 
dagen samen met geneeskunde studenten uit Turkije is gepraat over de verschillen tussen 
Nederland en Turkije. Er waren in totaal acht Nederlandse deelnemers en zeven Turkse 15 

deelnemers. Het was een gezellige en geslaagde manier om alsnog deze twee werelden bij 
elkaar te brengen tijdens deze pandemie. 
 
Curatorium stipendia 
Katie Remmers vertelt dat het curatorium stipendia een fonds is dat is opgezet door de KNMP 20 

om studenten farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen financieel te ondersteunen 
bij onderzoeksprojecten in het buitenland. Het curatorium vergadert drie keer per jaar, 
waarin aanvragen van de studenten worden besproken. Op 2 februari 2021 stond er een 
belafspraak met het curatorium op de agenda. Tijdens deze vergadering is er één zware 
aanvraag goedgekeurd. Daarnaast is er afgesproken om het budget voor het jaar 2022 met 25 

5000 euro te verhogen om zo meer studenten financieel te kunnen ondersteunen. 
 
Promotie 
Katie Remmers vertelt dat ze het type berichten op sociale media heeft opgedeeld in vier 
verschillende categorieën om een beter beeld te schetsen van wat de meeste aandacht 30 

trekt. De categorieën zijn EPSA, IPSF, promotieactiviteiten en de K.N.P.S.V. Onder de 
K.N.P.S.V. vallen de updates van het bestuur, berichten over activiteiten en over 
commissies. Deze berichten bevatten vaak foto’s van de bestuursleden of commissieleden 
of schermopnames van activiteiten. Deze werden duidelijk vaker bekeken op Facebook en 
op Instagram, dan de berichten van de andere categorieën. 35 

 
Katie Remmers geeft eerst een update over Facebook en deelt mee dat het bereik van de 
Facebookpagina afgelopen jaar is gedaald. Het bereik van berichten over de K.N.P.S.V. ligt 
het hoogst, daarna IPSF, promotieactiviteiten en EPSA. Relatief is het bereik van IPSF het 
meest gedaald en die van de K.N.P.S.V. het minst. Het aantal mensen wat de 40 

Facebookpagina volgt is daarentegen juist lichtelijk gestegen, waaruit ze concludeert dat 
mensen over het algemeen minder actief zijn op Facebook. 
 
Katie Remmers vertelt dat er op Facebook één keer van betaalde promotie gebruik gemaakt 
is om het evenement voor het Scientific Symposium te promoten. Hier is 25 euro aan 45 

uitgegeven en dit heeft een bereik opgeleverd van 1273 mensen, waarvan 18 mensen op de 
aanmeldlink hebben geklikt. Ze vertelt dat ze niet kon zien of deze mensen zich vervolgens 
ook hebben aangemeld. Ze raadt haar opvolger aan om te kijken of Instagram ook gebruikt 
kan worden voor betaalde promotie, omdat deze naar haar idee meer wordt gebruikt door 
de leden van de K.N.P.S.V.  50 

 
26 Tijdens een latere Liaison Secretary meeting is Elisa van het Groenewoud verkozen als Grant Coordinator. 
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Katie Remmers vertelt dat het aantal volgers op Instagram dit verenigingsjaar met ruim 500 
volgers is gestegen. Het bereik van een bericht op Instagram is ook gestegen en ook verhalen 
hebben een goed bereik. Het bereik van de berichten over de K.N.P.S.V. ligt het hoogst, dan 
de promotie van activiteiten en daarna berichten over IPSF en EPSA. Relatief is het bereik 5 

van EPSA- en IPSF- gerelateerde berichten het meest toegenomen. 
 
Katie Remmers vertelt dat de volgende berichten het afgelopen jaar het hoogste bereik 
hadden: een foto van het K.N.P.S.V.-spel na de introdagen, de kerstfoto van het 118e bestuur 
der K.N.P.S.V. en de bestuursfoto na de officiële wissel.  10 

 
Katie Remmers vertelt dat het aantal volgers op LinkedIn ook is toegenomen. Hier zijn 
updates van activiteiten en Algemene Vergaderingen op geplaatst. Het bereik van deze 
berichten lag hoog en ze raadt Jason Lin aan om actief van de LinkedIn gebruik te maken. 
Ze noemt dat de website is ook een belangrijk visitekaartje naar de buitenwereld is. 15 

Maandelijks wordt deze ongeveer 1700 keer bekeken door zo’n 650 bezoekers.  
 
Eline Tielen (U.P.) geeft haar complimenten richting Katie Remmers voor het goede jaar als 
actieve Liaison Secretary en enthousiaste vijf. Ze hoopt dat het congres in november door 
kan gaan, zodat er nog een fysiek congres meegemaakt kan worden.27 Ze geeft haar speciale 20 

complimenten voor de promotie. 
 
Nikki Kerssemakers vraagt of er in de toekomst een K.N.P.S.V. TikTok-account gemaakt zal 
worden. Katie Remmers antwoordt dat ze voor dit idee is, maar dat het 119e bestuur dit op 
zich mag nemen.  25 

 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  
 
8. Verkiezing commissieleden 2021-2023 
Ulrike van Ark vertelt dat in verband met de volle agenda alle commissieleden voor het jaar 30 

2021-2023 in één keer zullen worden verkozen. 
 
Suzanne van Leerdam, Rebecca Ultee, Quinten Sprenkels, Cato Wensveen, Thijs Lec en 
Franka Hettfleisch von Ehrenhelm (allen „Aesculapius”) worden verkozen als leden van de 
Activiteiten Commissie 2021-2022.      35 

 
Melanie Brandenburg, Lisa de Jong, Elisa van het Groenewoud, Marco van Wijck  
Luca Schoonheim en Gerrie Keuning (allen VCSVU) worden verkozen als leden van de 
Commissie ter Redactie van de Folia Pharmaceutica 2021-2022.    
 40 

Edwin Jager, Emma van Kampen, Hilde IJbema, Emma van Rijn, Mei Dong Zomer en Thomas 
de Groot (allen P.S.) worden verkozen als leden van de Lustrum Congrescommissie 2021-
2023.     
 
Job Markink, Khanh Pham, Tharsiga Selvanayagam, Emilija Radonic en Keona Fokke (allen 45 

U.P.) worden verkozen als leden van de Sportcommissie 2021-2022.    
 
Jason Lin (K.N.P.S.V.) wordt verkozen als lid van de Internationale Commissie 2021-2022. 
 

 
27 Het EPSA Annual Congress zal plaatsvinden van 25 t/m 31 oktober in Lyon, Frankrijk. 
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Franka Hettfleisch von Ehrenhelm (K.N.P.S.V.) wordt verkozen als lid van de SEP-werkgroep
  
Marleen Joustra (U.P.) mentions that this part of the General Assembly should be held in 
English, due to the involvement of an international student. Ulrike van Ark answers that this 
will be done in future meetings.  5 

 
9. Begrotingen commissies 
9a. Activiteiten Commissie 2021-2022 
Quinten Sprenkels („Aesculapius”) presenteert de begroting van de Activiteiten Commissie. 
 10 

Robin Roovers (U.P.) complimenteert Quinten Sprenkels met de functie en vraagt hoe de 
Activiteiten Commissie aan haar geld zal komen komend verenigingsjaar. Quinten Sprenkels 
antwoordt dat een deel van het geld uit jaarcontracten van de K.N.P.S.V. zal komen en deels 
door acquisitie van de commissie zelf.  
 15 

Tessa Goedhart („Aesculapius”) vraagt of er niet ruim begroot is voor een educatieve 
activiteit voor 100 personen. Quinten Sprenkels antwoordt dat het geld onder andere naar 
de invulling van de activiteit en de locatie zal gaan.  
 
Rhys Landaal (U.P.) vraagt hoeveel deelnemers er bij het K.N.P.S.V.-feest verwacht kunnen 20 

worden. Quinten Sprenkels antwoord dat er 100 deelnemers verwacht zullen worden.  
 
De begroting van de Activiteiten Commissie wordt goedgekeurd.  
 
9b. Commissie ter Redactie van de Folia Pharmaceutica 2021-2022 25 

Emma van Rijn, penningmeester der K.N.P.S.V. presenteert de begroting van de Commissie 
ter Redactie van de Folia 2021-2022. 
 
Jelle Stoelinga (U.P.) vraagt of er voortaan een tussenstand qua financiën van de Folia kan 
komen, dit zal namelijk een goede voorspelling zijn. Ellen van der Meer (U.P.) antwoordt 30 

dat er nu al rekening mee gehouden wordt op de begroting. Het zou er echter wel bijgezet 
kunnen worden. Emma van Rijn antwoordt dat dit gedaan zal worden.  
 
De begroting van de Commissie ter Redactie van de Folia 2021-2022 wordt goedgekeurd. 
 35 

9c. Lustrum Congrescommissie 2021-2023 
Hilde IJbema (P.S.) presenteert de begroting van de Lustrum Congrescommissie 2021-2023. 
 
Jelle Stoelinga (U.P.) noemt dat er veel sponsoring op te halen valt voor een Lustrum 
Congres. Hij raadt aan om het niet bij het begrote bedrag te laten, maar daar overheen te 40 

gaan, daar wordt het Congres immers alleen maar leuker van.  
 
De begroting van de Lustrum Congrescommissie 2021-2023 wordt goedgekeurd. 
 
9d. Sportscommittee 2021-2022 45 

Tharsiga Selvanayagam (U.P.) presents the budget of the Sportscommittee 2021-2022. 
 
Jelle Stoelinga (U.P.) suggests to make an English version of the budget, and to present this 
version at the General Assembly. 
 50 

The budget of the Sportscommittee 2021-2022 is approved. 
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10. Afrekeningen commissies 2020-2021 
10a. Internationale Commissie  
Emma van Rijn, penningmeester der K.N.P.S.V., presenteert de afrekening van de 
Internationale Commissie 2020-2021. 
 5 

Jelle Stoelinga (U.P.) geeft mee aan het kandidaat-bestuur dat het belangrijk is om te kijken 
naar wat er mogelijk is met het budget van de Internationale Commissie met betrekking tot 
de TWIN.  
 
De afrekening van de Internationale Commissie 2020-2021 wordt goedgekeurd. 10 

 
10b. Toekomst- en OpleidingsPerspectieven commissie 2020-2021 
Milou Milet de St. Aubin (VCSVU) presenteert de afrekening van de Toekomst- en 
OpleidingsPerspectievencommissie.  
 15 

De afrekening van de Toekomst- en OpleidingsPerspectievencommissie 2020-2021 wordt 
goedgekeurd. 
 
11. Secretariële jaarverslagen commissies 2020-2021 
11a. Internationale Commissie 20 

Leonie Piek (U.P.) behandelt het secretarieel jaarverslag van de Internationale Commissie 
2020-2021. 
 
Het secretarieel verslag van de Internationale Commissie 2020-2021 wordt goedgekeurd.  
 25 

11b. Toekomst- en OpleidingsPerspectievencommissie 
Lou Tichler („Aesculapius”) behandelt het secretarieel jaarverslag van de Toekomst- en 
OpleidingsPerspectievencommissie 2020-2021. 
 
Het secretarieel verslag van de Toekomst- en OpleidingsPerspectievencommissie 2020-2021 30 

wordt goedgekeurd.  
 
12. Decharge commissies en werkgroep 2020-2021 
Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V., bedankt de leden van de Internationale 
Commissie, de Toekomst- en OpleidingsPerspectievencommissie 2020-2021 en bedankt 35 

Henrik Huizinga voor het gedane werk in de SEP-werkgroep. 
 
Fenna de Vries, Leonie Piek, Jenny van der Veen (allen U.P.), Bernice de Boer (P.S.), Sienna 
Stoffels („Aesculapius”) en Katie Remmers (K.N.P.S.V.) worden gedechargeerd als leden van 
de Internationale Commissie 2020-2021.  40 

 
Maira Visscher (P.S.), Lou Ticheler („Aesculapius”), Milou Milet de St. Aubin (VCSVU), Melissa 
Bal (U.P.) en Ulrike van Ark (K.N.P.S.V.) worden gedechargeerd als leden van de Toekomst- 
en OpleidingsPerspectievencommissie 2020-2021. 
 45 

Henrik Huizinga (K.N.P.S.V.) wordt gedechargeerd als lid van de SEP-werkgroep. 
 
13. Permanente commissies 
a. Jaarverslagen 2020-2021 
Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V.) vertelt dat de jaarverslagen van de permanente 50 

commissies opgenomen zijn in de bundel voor de Congres AV. 
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De jaarverslagen van de permanente commissies 2020-2021 worden goedgekeurd. 
 
b. Decharge 2020-2021 
De volgende leden worden gedechargeerd als leden van permanente commissies. 
 5 

- Anna Tichler („Aesculapius”), Elvira den Hertog (U.P.) en Ulrike van Ark (K.N.P.S.V.) 

worden gedechargeerd als leden van de Reglementencommissie 2020-2021. 

- Jasper van de Sande („Aesculapius”) en Inge Flier (U.P.) worden gedechargeerd als 

leden van de Archiefcommissie 2020-2021. 

- Niek Metzlar (P.S.), Siem Hijmans („Aesculapius”) en Ellen van der Meer (U.P.) 10 

worden gedechargeerd als leden van de Financiële Commissie 2020-2021. 

- Imke Bruns („Aesculapius”), Bram Wagner (U.P.) en Henrik Huizinga (K.N.P.S.V.) 

worden gedechargeerd als leden van de IPSF Office Hulpcommissie 2020-2021.  

- Janine Nijhuis („Aesculapius”), Eline Tielen (U.P.) en Katie Remmers (K.N.P.S.V.) 

worden gedechargeerd als leden van de Internetcommissie 2020-2021. 15 

c. Verkiezing 2021-2022 
De volgende leden worden verkozen als leden van de permanente commissies. 
 

- Elvira den Hertog (U.P.), Ulrike van Ark (P.S.) en Priscilla Tan (K.N.P.S.V.) worden 
verkozen als leden van de Reglementencommissie 2021-2022. 20 

- Inge Flier (U.P.) en Henrik Huizinga (P.S.) worden verkozen als leden van de 
Archiefcommissie 2021-2022. 

- Siem Hijmans („Aesculapius”), Ellen van der Meer (U.P.) en Emma van Rijn (P.S.) 
worden verkozen als leden van de Financiële Commissie 2021-2022. 

- Bram Wagner (U.P.), Henrik Huizinga (P.S.) en Franka Hettfleisch von Ehrenhelm 25 

(K.N.P.S.V.) worden verkozen als leden van de IPSF Office Hulpcommissie 2021-2022. 
- Eline Tielen (U.P.), Katie Remmers (P.S.) en Jason Lin (K.N.P.S.V.) worden verkozen 

als leden van de Internetcommissie 2021-2022.   
 
14. Mededelingen afdelingen 30 

Lotte Hulskotte (P.S.) vertelt dat het goed gaat met P.S. Een aantal weken geleden vond de 
Carrièredag plaats, wat de drukstbezochte activiteit in jaren was, ondanks de pandemie. 
Binnenkort zal de helft van de Dies plaatsvinden met een online diner en een ‘silent disco’. 
Ze vertelt dat over drie weken het P.S.-bestuur zal wisselen en dat het kandidaat-bestuur 
staat te popelen om te beginnen.  35 

 
Emma Eikmans („Aesculapius”) vertelt dat het goed gaat met „Aesculapius”. Er heeft een 
online Buitenland excursie plaatsgevonden, net als de online Carrièredagen. Daarnaast komt 
de lustrum alumni dag eraan, samen met andere activiteiten zoals een einddiner van de 
Culinaire Commissie en het Eindejaarsweekend. Als laatste vertelt ze dat het kandidaat-40 

bestuur de taken over ongeveer een maand overnemen. 
 
Nikki Kerssemakers (U.P.) vertelt dat het goed gaat met U.P. Er heeft een online carrièredag 
plaatsgevonden, de 35ste almanak ‘Chaos’ is onthuld, en er heeft een binnenland excursie 
plaatsgevonden in Utrecht. De wissel van U.P. zal over ongeveer vier weken plaatsvinden.  45 

 
Melissa van Raalte (VCSVU) vertelt dat het VCSVU-gala online plaatsvond. Daarnaast hebben 
er nog een aantal andere activiteiten plaatsgevonden, waaronder een spelletjesavond. Het 
VCSVU-bestuur zal als laatste wisselen over ongeveer vijf weken.  
 50 

15. Mededelingen 
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a. Commissies 
Charlotte Mittendorff (P.S.) onthult de activiteit van de Sportcommissie 2021-2022: steppen 
in alle steden van de K.N.P.S.V., met aansluitend een crazy 88. De activiteit zal inclusief 
een lunch zijn.  
 5 

Aisha Bandriga (U.P.) onthult het thema van het 79e Congres der K.N.P.S.V.: ‘Contact’. 
 
Janine Nijhuis („Aesculapius”) onthult het thema van de Beroependag 2021: Mondiale 
Farmacie. 
 10 

b. Ph. V.D. ‘Hygeia’ 
Katie Remmers, commissaris algemene zaken der K.N.P.S.V., draagt namens Inge ten Seldam 
de mededelingen van Ph. V.D. ‘Hygeia’ voor. 
 
c. Vaandeldrager 2020-2021 15 

Niek Metzlar (P.S.) geeft een ode aan het vaandel.  
 
16. Bedanken vaandeldrager 2020-2021 
Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V., bedankt Niek Metzlar voor zijn toewijding als 
vaandeldrager der K.N.P.S.V. 2020-2021.  20 

 
17. Het bestuursjaar 2021-2022 der K.N.P.S.V. 
17a. Begroting 
Emma van Rijn, penningmeester der K.N.P.S.V. presenteert de begroting der K.N.P.S.V. 
2021-2022. 25 

 
Lotte Hulskotte (P.S.) vraagt m.b.t. de post elektronica en accessoires of er rekening mee 
gehouden is dat de apparatuur voor de podcast van deze post betaald zal worden. Emma van 
Rijn antwoordt dat dit jaar één laptop betaald zal worden van het geld in deze post. Voor 
de rest wordt niet verwacht dat er andere zaken aangeschaft moeten worden. De apparatuur 30 

voor de podcast zal hier goed van betaald kunnen worden. Daarnaast wordt de post elk jaar 
weer aangevuld.  
 
De begroting van het bestuursjaar 2021-2022 der K.N.P.S.V. wordt goedgekeurd. 
 35 

17b. Verkiezing bestuur 
Kandidaat voor het bestuur der K.N.P.S.V. 2021-2022 staan Priscilla Tan, Nicky Janssen, Thijs 
Revelman, Franka Hettfleisch von Ehrenhelm en Jason Lin (allen „Aesculapius”).  
 
Beleidsnota 40 

Algemeen 
Priscilla Tan, kandidaat-voorzitter der K.N.P.S.V., vertelt dat gedurende het komende 
verengingsjaar het coronavirus nog steeds invloed zal hebben op de vereniging. Mochten er 
activiteiten wegvallen door de coronamaatregelen, dan zullen er passende online 
alternatieven georganiseerd worden, mochten deze van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast 45 

zal gebruik gemaakt worden van de groeiende online samenleving om de leden meer kansen 
te bieden.  
Sybrand Zielhuis (P.S., vooraf ingestuurd) vraagt wat het kandidaat-bestuur ziet als 
toegevoegde waarde, als het gaat over online activiteiten. Hij vraagt of dat te maken heeft 
met het doel van de activiteit. Priscilla Tan antwoordt dat de vervangende activiteit 50 

origineel en aantrekkelijk dient te zijn voor de leden. 
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Sybrand Zielhuis (vooraf ingestuurd) vraagt 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 de hele wereld. Daarnaast was de acquisitiecursus ook 
online. Het kandidaat-bestuur denkt dat een fysieke acquisitiecursus niet van meerwaarde 5 

is en juist onhandig is om online te organiseren. 
Carlon van Gerven (U.P) vraagt of het kandidaat-bestuur concrete voorbeelden heeft wat 
betreft het punt waarin staat dat dergelijke activiteiten de leden meer kansen kunnen 
bieden in de online samenleving. Priscilla Tan noemt de Internationale Lecture en de 
bijbehorende speeddate sessies. Carlon van Gerven antwoord dat als een punt niet 10 

vernieuwend is, het niet in de nota opgenomen hoeft te worden. Priscilla Tan antwoordt er 
nagedacht zal worden over deze concrete voorbeelden.  
 
Tijn van Heuveln (U.P.) vraagt wanneer een online activiteit van toegevoegde waarde zal 
zijn en waar die toegevoegde waarde op wordt gebaseerd. Priscilla Tan antwoordt dat de 15 

activiteit aantrekkelijk moet zijn voor de leden, al helemaal nu veel activiteiten online 
georganiseerd worden. Daarnaast moet er genoeg interesse zijn vanuit de leden voor de 
activiteit. Tijn van Heuveln vraagt of er een minimum aantal geïnteresseerde leden moet 
zijn. Priscilla Tan antwoordt dat hier geen getal of percentage voor is.  
 20 

Quinten Sprenkels („Aesculapius”) vraagt wanneer de maatregelen weer veel toelaten, er 
nog hybride activiteiten georganiseerd zullen worden. Priscilla Tan antwoordt dat het van 
de activiteit af zal hangen of een hybride vorm meerwaarde heeft. Jelle Stoelinga (U.P.) 
vraagt of er een concreet voorbeeld gegeven kan worden van een dergelijke activiteit. 
Priscilla Tan antwoordt dat het K.N.P.S.V.-feest een activiteit is die fysiek moet 25 

plaatsvinden, maar dat een AV of bepaalde lezingen in hybride vorm plaats kunnen vinden. 
 
Chantal van der Vegt (U.P.) vraagt of er nagedacht is over online activiteiten. Ze denkt dat 
het lastig wordt om op het laatste moment nog nieuwe online activiteiten in elkaar te zetten 
als er nog niet over nagedacht is. Priscilla Tan antwoordt dat hier nog geen concrete plannen 30 

voor zijn. Chantal van der Vegt geeft mee om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.  
 
Lotte Hulskotte (P.S.) geeft mee n.a.v. de groeiende online samenleving, om in overleg met 
de commissies de acquisitiecursus te organiseren, dus niet van tevoren al beslissen of deze 
online of fysiek plaats zal vinden. Priscilla Tan antwoordt dat dit gedaan zal worden.  35 

 
Priscilla Tan vertelt dat het bestuur een podcast wil opstarten, waarbij minimaal drie 
afleveringen gemaakt worden. Hierin kunnen leden het bestuur, de ereleden en de 
commissies beter leren kennen.  
Rafael Feijs (VCSVU, vooraf ingestuurd) vraagt hoe ervoor gezorgd gaat worden dat de 40 

podcast geluisterd wordt. Daarnaast vraagt hij hoe de leden op een interactieve manier bij 
de podcast betrokken worden. Ook wil hij weten welke ideeën er zijn voor de podcasts met 
de ereleden. Priscilla Tan antwoordt dat voorafgaand aan 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 45 

gastsprekers dienen. Er is geïnventariseerd bij de ereleden en er is wederzijdse interesse 
getoond. 
Annemijn Hol (U.P.) vraagt hoelang de podcasts zullen duren. Ze geeft mee om de podcast 
niet te lang te laten duren. Priscilla Tan antwoordt dat ze 20 tot 30 minuten zullen duren. 
Elvira den Hertog (U.P.) raadt aan om over de specificaties van de podcast een poll te 50 

houden, waardoor makkelijk te zien is waar de leden graag naar willen luisteren.  
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Tijn van Heuveln noemt dat hij concrete ideeën mist bij dit punt. Hij vraagt of de drie 
voorgestelde onderwerpen in één podcast behandeld zullen worden, of dat deze in 
verschillende afleveringen worden behandeld. Priscilla Tan antwoord dat er drie à vier 
sprekers in de podcast te horen zullen zijn. Dit zijn twee leden van het bestuur en 
bijvoorbeeld één gast. Per podcast zal er één centraal thema zijn. Van tevoren kunnen 5 

hierover vragen gesteld worden. Daarnaast kunnen commissies het onderwerp van een 
podcast zijn. Tijn van Heuveln vraagt of alle commissies aan bod gaan komen. Priscilla Tan 
antwoordt dat dit een mogelijkheid is. Tijn van Heuveln geeft mee dat het behandelen van  
alle commissies in één podcast krap gaat worden in twintig minuten. Emma Eikmans 
(„Aesculapius”) vult aan dat commissies deel kunnen nemen aan de podcast als ze 10 

geïnstalleerd worden, en dat er een podcast gemaakt kan worden aansluitend bij een 
themaweek. Carlon van Gerven geeft mee om geen onderscheid te maken tussen de grotere 
en kleinere commissies. Marleen Joustra (U.P.) raadt aan om aan het bestuur van de VCSVU 
advies te vragen over de podcasts. Priscilla Tan antwoordt dat ze met Melanie Brandenburg 
en Melissa van Raalte contact heeft opgenomen over de podcasts.  15 

 
Tijn van Heuveln noemt dat het opzetten en maken van een podcast en maken veel tijd kan 
kosten. Hij vraagt wanneer het het waard is om de podcast te realiseren en door te voeren. 
Daarnaast vraagt hij wat er gedaan zal worden, mocht het blijken dat het de tijd niet waard 
is. Priscilla Tan antwoordt dat de initiële drie podcasts gemaakt zullen worden en dat aan 20 

de hand daarvan bepaald wordt of het de tijd waard zal zijn om er mee door te gaan. Jelle 
Stoelinga geeft mee om dit op de halfjaarlijkse AV te evalueren.  
 
Tijn van Heuveln vraagt hoe de podcasts gepromoot zullen worden om zoveel mogelijk 
geïnteresseerden te trekken. Priscilla Tan antwoordt dat er leuke sprekers uitgenodigd 25 

zullen worden, leuke thema’s behandeld zullen worden en dat er gepromoot zal worden via 
de sociale mediakanalen. 
 
Nikki Kerssemakers (U.P.) merkt op n.a.v. de vooraf ingestuurde vraag m.b.t. de microfoon, 
dat op de Raad van Praesides verteld is dat Jason Lin een goede microfoon had. In het 30 

antwoord staat echter dat de post elektronica hiervoor gebruikt zal worden. Ze vraagt wat 
het plan is. Priscilla Tan antwoordt dat een podcast met meerdere personen niet mogelijk 
is met maar één microfoon. Nikki Kerssemakers vraagt hoeveel microfoons er aangeschaft 
zullen worden. Priscilla Tan antwoordt dat er eerst naar de opzet van de podcast gekeken 
moet worden, voordat er microfoons aangeschaft zullen worden. Marleen Joustra vraagt of 35 

de podcasts digitaal of fysiek opgenomen zullen worden. Hier kan het aantal microfoons op 
aangepast worden. Priscilla Tan antwoordt dat digitaal mogelijk is, maar dat ze van de 
VCSVU gehoord heeft dat fysiek opnemen een interactievere podcast oplevert met meer 
vragen. Marleen Joustra vraagt of voor een fysieke opname één microfoon genoeg is. 
Priscilla Tan antwoordt dat dat lastig is, wegens de anderhalve meter maatregel. Lotte 40 

Hulskotte raadt aan om microfoons te huren, mocht dat goedkoper zijn. Nikki Kerssemakers 
raadt aan om bij de universiteit te huren als dat mogelijk is. Alexander Odintsov (VCSVU) 
geeft mee dat de kwaliteit van het geluid afhankelijk is van de ruimte waarin het opgenomen 
wordt. Hij raadt aan om een draagbare microfoon aan te schaffen, en noemt als voorbeeld 
de microfoon die journalisten ook gebruiken.  45 

 
Lotte Hulskotte vraagt of er een indicatie is voor wanneer de eerste podcast af zal zijn. 
Priscilla Tan antwoordt dat dit waarschijnlijk in de eerste maanden na de zomervakantie zal 
zijn. Lotte Hulskotte raadt aan om dit goed te plannen en er vroeg mee te beginnen. Ze 
noemt dat iedereen drukke agenda’s heeft, vooral de ereleden, en zoiets plannen kost meer 50 

tijd dan je verwacht.  
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Carlon van Gerven vraagt op welk platform de podcasts geplaatst zullen worden. Priscilla 
Tan antwoordt dat er naar Spotify en Soundcloud gekeken wordt. 
 
Merel Wilms Floet (VCSVU) geeft mee dat uit ervaring blijkt dat maximaal drie personen per 
podcast het meest ideaal is. Ze raadt aan om hier goed over na te denken. 5 

 
Lotte Hulskotte vraagt hoe het kandidaat-bestuur het opnemen van de podcast in één ruimte 
voor zich ziet. Ze vraagt of de gasten dan naar Leiden komen, of dat het bestuur afreist naar 
de gasten. Priscilla Tan antwoordt dat de podcasts het liefst fysiek opgenomen zullen 
worden. Daarnaast zal de eerste podcast opgenomen worden in Leiden. Lotte Hulskotte 10 

vraagt of er dan ook een ruimte gehuurd kan worden in Leiden. Priscilla Tan antwoordt dat 
er gekeken zal worden naar collegezalen in Leiden. Emma Eikmans voegt hieraan toe dat dit 
een mogelijkheid is. Daarnaast is daar geluidsapperatuur beschikbaar.  
 
Lotte Hulskotte raadt aan om goed bij te houden hoe vaak de podcast beluisterd zal worden. 15 

Daarnaast geeft ze mee om de inhoud te evalueren. Priscilla Tan antwoordt dat dit gedaan 
zal worden. 
 
Priscilla Tan vertelt dat na de toetreding van de VCSVU tot de K.N.P.S.V. het Vaandel van 
de vereniging aangepast of vervangen dient te worden. Er is contact met oud-Vaandeldragers 20 

over een ontwerp. Daarnaast is er een bedrag voor het Vaandel gereserveerd en is er een 
offerte opgevraagd bij een vaandelbedrijf. 
 
Carlon van Gerven merkt op dat het Vaandel vervangen niet mogelijk zal zijn volgens de 
huidige begroting. Priscilla Tan antwoordt dat er momenteel een offerte is aangevraagd voor 25 

het aanpassen van het vaandel, dus waarschijnlijk zal het Vaandel aangepast worden en niet 
vervangen. Het woord vervangen zal uit de nota gehaald worden.  
 
Quinten Sprenkels vraagt wie er worden bedoeld met de betrokkenen als het gaat om de 
aanpassing van het Vaandel. Priscilla Tan antwoordt dat dit oud-Vaandeldragers en oud-30 

besturen zijn. Daarnaast zal het eerst op een AV gepresenteerd worden, zodat de leden ook 
inspraak kunnen hebben.  
 
Nikki Kerssemakers vindt dat dit niet een beleidspunt is, aangezien dit gedaan moet worden 
als bestuur. Priscilla Tan antwoordt dat dit een belangrijk punt is en door het in de nota te 35 

zetten zal het uitgevoerd worden. Daarnaast zal het behoorlijk wat tijd en geld kosten. 
Marleen Joustra is het eens met Nikki Kerssemakers dat dit geen beleid is. Lotte Hulskotte 
sluit zich hierbij aan. Merel Wilms Floet geeft aan dat het al gedaan had moeten worden. 
Ze ziet graag dat het zo snel mogelijk gebeurt en dat het aangepaste Vaandel op de Najaars 
AV gepresenteerd wordt. Marleen Joustra noemt dat een privacy statement aanpassen 40 

gewoon moet gebeuren, dat wordt ook niet in een beleidsnota gezet. Melanie Brandenburg 
(VCSVU) oppert om een poll te houden. Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V., gaat 
hiermee akkoord. De meerderheid stemde tegen het punt in de beleidsnota en het aanpassen 
van het Vaandel wordt om deze reden uit de beleidsnota gehaald. 
 45 

Priscilla Tan vertelt dat in het verenigingsjaar 2021-2022 de commissie voor Farmaceutisch 
Beleid concreet uitgewerkt zal worden.  
Lotte Hulskotte (vooraf ingestuurd) vraagt of de uitwerking van de beleidscommissie 
gepresenteerd gaat worden en zo ja, wanneer dit zal gebeuren. Priscilla Tan antwoordt dat 
de uitwerking gepresenteerd gaat worden maar dat het nog niet bekend is wanneer dit gaat 50 
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plaatsvinden.28 De Commissie voor Farmaceutisch Beleid is een nieuwe commissie binnen de 
K.N.P.S.V. Het is daarom onzeker hoeveel tijd het gaat kosten om een concreet plan uit te 
werken. Daarnaast is er veel communicatie met buitenlandse studieverenigingen en 
organisaties als EPSA en IPSF nodig. 
Tijn van Heuveln geeft mee om een deadline te stellen voor het uitwerken van de Commissie 5 

voor Farmaceutisch Beleid. Hij zou graag zien dat een eerste versie op de Najaars AV of op 
de Januari AV gepresenteerd wordt. Lotte Hulskotte sluit zich bij Tijn van Heuveln aan. Ze 
geeft mee om het ruim voor de Congres AV 2022 af te hebben, om te voorkomen dat het 
wordt doorgegeven aan het volgende bestuur. Priscilla Tan antwoordt dat ernaar gestreefd 
zal worden om op de Januari AV 2022 een eerste versie te presenteren.  10 

 
Robin Roovers (U.P.) merkt op dat er weinig concreet geantwoord wordt op de vragen. Lotte 
Hulskotte sluit zich hierbij aan. Ze vindt dat er globaal antwoord wordt gegeven op de 
vragen, ook op de vooraf ingestuurde vragen. Er worden weinig specifieke data genoemd en 
er worden geen tijdsperiodes voor sommige punten genoemd. Ze krijgt het idee dat er niet 15 

voldoende nagedacht is over sommige punten. 
 
Verbroedering 
Priscilla Tan vertelt dat er een K.N.P.S.V.-Olympiade georganiseerd zal worden voor de 
leden van de K.N.P.S.V. In teams zal er over een tijdsperiode van twee tot drie weken 20 

gestreden worden voor de winst, door opdrachten uit te voeren. Het winnende team zal een 
passende prijs ontvangen in de vorm van een activiteit.  
Lotte Hulskotte en Melanie Brandenburg (VCSVU) (vooraf ingestuurd) vragen 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 25 

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 
mediakanalen gaan. De passende prijs hangt af van het geld wat beschikbaar wordt gesteld 30 

vanuit de sponsor, een voorbeeld van een activiteit kan een uitje naar een klimbos zijn. 
Nikki Kerssemakers raadt aan n.a.v. de vooraf ingestuurde vraag, m.b.t. tot de datum van 
de K.N.P.S.V.-Olympiade, om de jaarplanning te raadplegen bij het plannen van de 
activiteit, ook in verband met tentamenperiodes van de afdelingen. Ze raadt aan om zo snel 
mogelijk een datum voor de Olympiade te prikken. Priscilla Tan antwoordt dat ze de 35 

jaarplanning gekregen heeft en zo snel mogelijk een datum zal prikken.29 Daarnaast zal de 
Olympiade een aantal weken duren, zodat er ook om tentamenperiodes heen gepland kan 
worden. Melissa van Raalte (VCSVU) raadt aan om heel goed naar de agenda’s van de 
afdelingen te kijken. Ze vindt het jammer dat dit nog niet gedaan is. Elvira den Hertog merkt 
op dat het belangrijk is om naar de activiteiten van de afdelingen te kijken, maar dat het 40 

niet realistisch is om ook rekening met de tentamenperiodes van de afdelingen te houden. 
Deze verschillen onderling namelijk nogal. Jelle Stoelinga reageert dat de afdelingen hun 
activiteiten om de tentamenperiodes heen plannen, dus dat daar rekening mee gehouden 
kan worden.  
 45 

Tijn van Heuveln vraagt waarom er voor een periode van twee tot drie weken gekozen is. 
Hij vertelt dat bij U.P. de ‘battle of the committees’ van ALV tot ALV is. Dit ziet hij ook als 
uitkomst voor de K.N.P.S.V., vanwege de verschillende roosters van alle leden. Daarnaast 
vraagt hij wat voor type opdrachten er gedaan zullen worden. Dit kan ook invloed hebben 

 
28 De uitwerking van de Commissie voor Farmaceutisch Beleid zal op de januari AV worden gepresenteerd.  
29 De K.N.P.S.V.-spelen zullen plaatsvinden van 25 april t/m 25 mei, waarna de winnaar onthuld zal worden op 
het K.N.P.S.V. Congres.  
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op de duur van de Olympiade. Priscilla Tan antwoordt dat de activiteit niet te lang moet 
duren, anders kan deze verwateren. Ze vertelt dat de opdrachten grotendeels buiten zullen 
zijn in de specifieke steden. Hierbij kan men denken aan foto’s maken of opdrachten doen. 
Quinten Sprenkels geeft mee om een ‘flunkyball’ toernooi te organiseren.  
 5 

Jelle Stoelinga vertelt dat er al een Nationale Farmacie Olympiade bestaat. Nu zijn de 
opdrachten anders, maar om verwarring te voorkomen raadt hij aan om de naam de 
veranderen. Hij oppert de K.N.P.S.V.-Spelen.  
 
Irma Hoekstra (VCSVU) raadt aan om vakspecifieke vragen tijdens de Olympiade, niet 10 

volledig op de farmacie te richten, maar om ook de (bio)-farmaceutische wetenschappen 
hierbij te betrekken. Jelle Stoelinga reageert dat hij het geen goed idee vindt om de echte 
Farmacie Olympiade na te bootsen met dit soort vragen.  
 
Lotte Hulskotte vraagt hoe de promotie van de Olympiade zal verlopen. Priscilla Tan 15 

antwoordt dat dit via de normale wegen zal gaan. Dit betekent via de sociale mediakanalen 
der K.N.P.S.V., maar ook via de afdelingen zelf. Daarnaast zal er mond-tot-mond reclame 
gemaakt worden, mochten de fysieke borrels weer plaats gaan vinden. Carlon van Gerven 
geeft mee dat promotie via de afdelingen goed overlegd dient te worden. Ze vraagt of hier 
al overleg heeft plaatsgevonden. Priscilla Tan antwoordt dat dit nog gedaan moet worden. 20 

Carlon van Gerven geeft mee om dit snel te doen en ook het promotiemateriaal op tijd aan 
te leveren. Nikki Kerssemakers raadt aan om in het convenant te kijken als het gaat om 
promotie bij de afdelingen. Lotte Hulskotte raadt aan om de commissies actief te betrekken 
bij de Olympiade, door ze bijvoorbeeld een mailtje te sturen van tevoren.  
 25 

Marleen Joustra vraagt hoe het kandidaat-bestuur de teamindeling voor zich ziet, 
interstedelijk of intrastedelijk. Priscilla Tan antwoordt dat aanvankelijk het idee was dat 
alleen commissies aan de Olympiade mee konden doen, deze kunnen zowel inter- als 
intrastedelijk zijn. Ze vertelt dat beide versies mogelijk moeten kunnen zijn. Marleen 
Joustra vraagt of het mogelijk zal zijn om als niet-commissieleden mee te doen, Priscilla 30 

Tan antwoordt dat dit nog niet duidelijk is en dat hier nog over nagedacht zal worden.30  
 
Tijn van Heuveln vraagt of het aparte opdrachten worden of dat het een soort quiz wordt. 
Priscilla Tan antwoordt dat het aparte opdrachten zijn.  
 35 

Tijn van Heuveln vraagt of er nagedacht is over de maximale grote van de teams. Priscilla 
Tan antwoordt dat het groepen van vier tot vijf personen zullen zijn.  
 
Internationaal 
Priscilla Tan vertelt dat er een begin gemaakt zal worden met de vertaling van de witboeken 40 

van het Nederlands naar het Engels. Hierbij zal prioriteit gelegd worden bij de witboeken 
van commissies waarvoor interesse is bij een internationaal lid. Er zullen vijf dagen voor het 
vertalen uitgetrokken worden.  
 
Carlon van Gerven vindt vijf dagen weinig. Ze noemt dat na vijf dagen één witboek goed 45 

vertaald is, met feedback. Ze vraagt wat het kandidaat-bestuur bereikt wil hebben aan het 
einde van het verenigingsjaar 2021-2022. Henrik Huizinga, commissaris buitenland der 
K.N.P.S.V., antwoordt dat hij in een halve dag het witboek van de Sport Commissie vertaald 
heeft, met behulp van een programma op internet. Dit programma vertaald teksten, waarna 
er enkel nog schoonheidsfouten uit de tekst gehaald dienen te worden. Daarnaast is Katie 50 

 
30 Alle leden kunnen aan de K.N.P.S.V.-Spelen, in teamverband, deelnemen. 
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Remmers nog ruim een uur bezig geweest met feedback geven op de vertaling en de 
verbetering. Henrik Huizinga vindt dat vijf dagen genoeg moet zijn, met name als het hele 
bestuur hier mee bezig gaat. Carlon van Gerven vraagt of het gebruikte programma duur is. 
Henrik Huizinga antwoordt dat het gratis is tot een bepaald aantal tekens, maar dat dit geen 
enkel probleem oplevert. Marleen Joustra vindt het goed om te horen dat het zo makkelijk 5 

gaat en hoopt dat er veel witboeken vertaald zullen worden.  
 
Lotte Hulskotte raadt aan om dit punt concreet te maken en om als doelstelling het vertalen 
van alle commissiewitboeken te nemen. Ze vertelt dat dit haalbaar moet zijn als iedereen 
binnen het bestuur zijn steentje bijdraagt. Priscilla Tan antwoordt dat hiernaar gestreefd 10 

zal worden.  
 
Quinten Sprenkels geeft mee om de vertaalde witboeken na te laten lezen door iemand met 
Engels als moedertaal, mocht daar de mogelijkheid voor zijn. 
 15 

Tijn van Heuveln vraagt of er een indicatie is voor welke commissies er meer interesse zal 
zijn vanuit internationale leden. Priscilla Tan antwoordt dat er waarschijnlijk eerder 
interesse zal zijn voor de Commissie ter Redactie van de Folia Pharmaceutica of de 
Internationale Commissie, dus dat die witboeken eerst vertaald zullen worden. Tijn van 
Heuveln vraagt of deze interesse nog gepeild zal worden. Priscilla Tan antwoordt dat de 20 

interessestrookjes goed in de gaten gehouden zullen worden. Daarnaast zal er actief 
promotie gemaakt worden voor de commissievulling. Tijn van Heuveln geeft mee dat veel 
leden bij College of Pharmaceutical Sciences (CPS) minder betrokken zijn bij de 
verenigingen, dus dat het internationale aspect goed benadrukt dient te worden bij de 
promotie.  25 

 
Reinder Schut (P.S.) oppert om een vertalingscommissie op te zetten, voor de 
internationalisering van de vereniging. Jelle Stoelinga vindt een extra commissie oprichten 
te ver gaan, maar er kan via de sociale mediakanalen gevraagd worden of leden die 
beschikken over voldoende kennis van de Engelse taal willen helpen. Priscilla Tan sluit zich 30 

bij Jelle Stoelinga aan.  
 
Rafael Feijs (VCSVU)oppert om iemand te betalen of een programma aan te schaffen 
waardoor al het vertalen gedaan kan worden. Henrik Huizinga antwoordt dat het gebruikte 
programma goed werkt. De aanschaf van een ander programma of het inhuren van een 35 

vertaler zou te veel geld gaan kosten, terwijl het kandidaat-bestuur dit met het gebruikte 
programma prima zelf kan doen. 
 
Priscilla Tan vertelt dat het verkrijgen van studiepunten voor de SEP-stages niet gelijk is bij 
de afdelingen. Dit wil het kandidaat-bestuur rechttrekken. 40 

 
Jelle Stoelinga vraagt aan Bram Wagner hoe realistisch dit is. Bram Wagner (U.P.) antwoordt 
dat het met name voor de master niet realistisch is in Utrecht. Er is wel een keuze cursus in 
de master, maar daar kan SEP niet voor gekozen worden en dat gaat ook niet gebeuren zijns 
inziens. Bram Wagner vertelt dat hij niet weet hoe het in Amsterdam zit. In Leiden heeft hij 45 

contact gehad met Floor de Jong, maar die vertelde dat de Universiteit van Leiden er niet 
op te wachten zat. Priscilla Tan antwoordt dat het kandidaat-bestuur uit Leiden komt en 
dus kortere lijntjes heeft binnen de universiteit. Daarnaast is de opleiding Farmacie in 
Leiden nog jong en is de situatie veranderd, wat mogelijkheden met zich meebrengt. Jelle 
Stoelinga raadt aan om het punt te herschrijven naar ‘waar mogelijk’, want om het overal 50 

voor elkaar te krijgen lijkt niet realistisch. Priscilla Tan antwoordt dat dit gedaan zal 
worden. Elvira den Hertog voegt toe dat bij het farmaceutische departement mogelijk 
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geregeld kan worden dat SEP als extra curriculaire activiteit gezien wordt. Ze stelt voor om 
te kijken naar het verkrijgen van een eventueel certificaat, een bewijs dat er op SEP gegaan 
is. Bram Wagner reageert dat je SAC-punten krijgt voor SEP, maar dat hij het wel een goed 
idee vindt.  
 5 

Lotte Hulskotte vraagt hoe het kandidaat-bestuur ervoor gaat zorgen dat de er studiepunten 
verkregen kunnen worden voor SEP in Leiden. Ze vraagt met wie er contact opgenomen zal 
worden. Priscilla Tan antwoordt dat er contact opgenomen zal worden met de verschillende 
studieverenigingen, ook die van geneeskunde. Quinten Sprenkels raadt aan om contact op 
te nemen met Rebecca van Beek.  10 

 
Priscilla Tan concludeert dat dit punt aangepast zal worden en dat de focus gelegd zal 
worden op het verkrijgen van studiepunten voor SEP in Leiden en in Amsterdam.  
 
Priscilla Tan vertelt dat de trainer projecten van IPSF en EPSA meer onder de aandacht 15 

gebracht zullen worden onder de leden. Daarnaast zal de interesse voor deze projecten 
geïnventariseerd worden. Jelle Stoelinga geeft aan niets nieuws te zien in dit beleidspunt, 
als hij kijkt naar hetzelfde punt in het Vijfjarenplan. Hij zou graag een concrete handeling 
aan dit punt toegevoegd zien worden. Priscilla Tan antwoordt dat één of meerdere leden 
van het kandidaat-bestuur mee zullen doen aan de trainingen, waardoor ze deze projecten 20 

beter begrijpen en deze beter kunnen promoten. Jelle Stoelinga raadt aan om dit in de nota 
op te nemen. Priscilla Tan antwoordt dat dit gedaan zal worden. 
 
Carlon van Gerven vraagt hoe deze projecten concreet onder de aandacht van de leden 
gebracht zullen worden. Priscilla Tan antwoordt dat dit bijvoorbeeld onder de aandacht 25 

gebracht kan worden bij internationale activiteiten, de Scientific Lecture of de 
Beroependag. Carlon van Gerven vraagt hoe deze promotie eruit gaat zien en of er flyers 
gebruikt worden. Priscilla Tan antwoordt dat dat een mogelijkheid is, maar dat er ook 
lezingen gegeven kunnen worden door iemand die trainer is of geweest is. Carlon van Gerven 
geeft mee om voor deze promotie concrete ideeën te hebben. Jelle Stoelinga geeft mee om 30 

het trainersfund van EPSA te gebruiken om het worden van een trainer te promoten.  
 
Tijn van Heuveln vraagt of de inventarisatie voor of na de promotie gedaan wordt. Priscilla 
Tan antwoordt dat dit tegelijkertijd zal gebeuren.  
 35 

Promotie 
Priscilla Tan vertelt dat de Folia Pharmaceutica een vaste column zal krijgen over EPSA en 
IPSF, waardoor de leden een beter beeld kunnen krijgen over deze organisaties. 
 
Carlon van Gerven vraagt of deze column toegevoegd zal worden of een ander onderdeel zal 40 

vervangen. Dit in verband met de drukkosten van het fysieke blad. Priscilla Tan antwoordt 
dat dit in overleg met de commissie zal zijn. Carlon van Gerven geeft mee om goed rekening 
te houden met de drukkosten, vooral als er niet begroot is voor extra pagina’s. Luc van Rijn 
(„Aesculapius”) voegt toe dat de begroting al goedgekeurd is, dus dat er niet zomaar zaken 
veranderd kunnen worden. Hij geeft mee om hier goed op te letten. Carlon van Gerven 45 

concludeert dat er zaken geschrapt moeten worden om daar de columns voor in de plaats te 
doen. Ze vraagt of er nagedacht is over wat er geschrapt gaat worden. Priscilla Tan 
antwoordt dat dit nog niet gedaan is en dat dat gedaan zal worden. 
 
Jelle Stoelinga vindt het niet duidelijk of het een en/en of een of/of situatie is. Hij vraagt 50 

of er per editie zowel een artikel over EPSA als IPSF geschreven wordt, of dat dit wordt 
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afgewisseld. Hij raadt aan om dit duidelijker te verwoorden. Priscilla Tan antwoordt dat dit 
gedaan zal worden.  
 
Lotte Hulskotte merkt op dat in het Vijfjarenplan staat dat de Folia herzien dient te worden. 
Ze raadt aan om de Folia eerst te herzien, voordat er nieuwe zaken aan toegevoegd worden. 5 

Ze stelt voor om een werkgroep, van bijvoorbeeld oud-commissieleden, op te richten om de 
Folia te herzien. Daarna kunnen de nieuwe columns eraan toegevoegd worden. Het zou 
namelijk zonde zijn om later nog allerlei zaken aan te passen, terwijl het in één keer goed 
gedaan kan worden. Priscilla Tan antwoordt dat hiernaar gekeken zal worden.  
 10 

Lotte Hulskotte vraagt hoe de columns eruit gaan zien. Ze vraagt of deze door het bestuur 
zelf geschreven worden of door personen binnen IPSF of EPSA. Priscilla Tan antwoordt dat 
dit in een interviewvorm gedaan zal worden. Lotte Hulskotte vindt dat deze columns goed 
gecombineerd kunnen worden met de gehele herziening van de Folia, met behulp van een 
werkgroep.  15 

 
Priscilla Tan vertelt dat de website van de K.N.P.S.V. verouderd is, dus dat deze aangepast 
en gemoderniseerd zal worden.  
 
Rafael Feijs vraagt zich af of dit wel een beleidspunt is. Hij vertelt dat hij de VCSVU-website 20 

in de kerstvakantie binnen drie dagen vernieuwd heeft. Hij vindt dat het gedaan moet 
worden en dat het binnen de taken van de commissaris algemene zaken valt. Priscilla Tan 
antwoordt dat dit juist veel tijd zal kosten, Onder andere omdat Jason Lin weinig ervaring 
heeft met websites. Janine Nijhuis („Aesculapius”) vertelt dat de commissaris algemene 
zaken een druk takenpakket heeft. Om zo’n grote taak erbij te nemen is niet niets. Ze raadt 25 

aan om dit punt in de nota te houden. Katie Remmers, commissaris algemene zaken der 
K.N.P.S.V., vertelt dat kleine dingen snel veranderd kunnen worden, maar een grondige 
vernieuwing zal tijd gaan kosten. Rafael Feijs geeft nogmaals aan dat hij de VCSVU-website 
binnen drie dagen vernieuwd heeft. Hij benadrukt echter dat hij niet weet hoe makkelijk de 
site van de K.N.P.S.V. aangepast kan worden. Carlon van Gerven vraagt of het beter is om 30 

een nieuwe website te bouwen, omdat zowel de inhoud als de lay-out aangepast zullen 
worden. Priscilla Tan antwoordt dat het domein wat nu gebruikt wordt, ook verder gebruikt 
zal worden. Hierbinnen zal naar de mogelijkheden gekeken worden. Lotte Hulskotte merkt 
op dat binnen het domein ook een nieuwe site gebouwd kan worden. Priscilla Tan antwoordt 
dat dit vooral een nieuwe lay-out zal zijn binnen het gebruikte domein. Rafael Feijs raadt 35 

aan om de site opnieuw op te bouwen om te zorgen dat de site een goede make-over krijgt. 
Robin Roovers vraagt of er geld is voor een nieuwe site. Priscilla Tan antwoordt dat als er 
binnen het domein gebleven wordt, er geen extra geld nodig zal zijn. 
 
Jelle Stoelinga raadt aan om, voordat hiermee begonnen wordt, contact op te nemen met 40 

Jop Engel, die verantwoordelijk was voor de lay-out van de huidige site.  
 
Annabel van den Bosch (P.S.) vraagt of binnen hetzelfde domein de agenda veranderd kan 
worden. Priscilla Tan antwoordt dat hiernaar gekeken zal worden, het is echter anders dan 
bij de afdelingen want er kan niet ingelogd worden op de K.N.P.S.V.-website voor leden. 45 

Carlon van Gerven geeft mee om binnen Wordpress naar QuForm te kijken. 
 
Jelle Stoelinga vertelt dat er veel feedback gegeven is op de nota. Er moeten veel 
aanpassingen gedaan worden en concrete ideeën en data opgesteld worden. Hij zou graag 
zien dat dit allemaal uitgewerkt is in een tweede versie die gepresenteerd wordt op de 50 

Najaars AV. Priscilla Tan antwoordt dat dit gedaan zal worden. 
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Vervolgens worden Priscilla Tan, Nicky Janssen, Thijs Revelman, Franka Hettfleisch von 
Ehrenhelm en Jason Lin worden verkozen tot leden van het bestuur der K.N.P.S.V. 2021-
2022. 
 
18. W.v.t.t.k. 5 

Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V., maakt de winnaars van de herten & bokkenbokaal 
bekend. De Hertenbokaal gaat naar Tijn van Heuveln (U.P.). De Bokkenbokaal gaat naar 
Katie Remmers (K.N.P.S.V.). De Brokkelbokaal gaat naar Nikki Kerssemakers (U.P.). Ulrike 
van Ark feliciteert de bestuursleden met de behaalde winst.  
 10 

19. Rondvraag 
Lotte Hulskotte (P.S.) vertelt dat het jaar anders is verlopen dan iedereen gedacht had, 
maar complimenteert het 118e bestuur desondanks met het gedane werk. Ze noemt dat alle 
activiteiten geslaagd waren en dat het altijd gezellig was op de gang. Ze bedankt het 118e 
bestuur voor de gezelligheid en de inzet. Ze hoopt op een fysieke doei-dag waarin alle 15 

bestuursleden nog een borrel met elkaar kunnen drinken.   
 
Emma Eikmans („Aesculapius”) complimenteert het 118e bestuur met het gedane werk in dit 
rare jaar, met onder andere het Vijfjarenplan en de toetreding van de VCSVU. Ze bedankt 
het bestuur voor de goede samenwerking en de mooie tijden, ook al was het niet vaak fysiek.  20 

 
Nikki Kerssemakers (U.P.) bedankt het 118e bestuur voor het mooie jaar, met de paar fysieke 
borrels. De eierbal is tot favoriete snack uitgegroeid in Utrecht en ze zou dan ook graag het 
recept doorgestuurd willen krijgen. Daarnaast is ze benieuwd naar de baard van Henrik op 
de Najaars AV. Ze hoopt op een mooie ‘houdoe’-dag en als die in Groningen plaats zal vinden 25 

en ze kijkt uit naar de eierballen.  
 
Melissa van Raalte (VCSVU) benoemt het rare jaar en vindt dat het 118e bestuur zich daar 
goed doorheen geslagen heeft. Ze kijkt terug op de Valentijnsborrel waar het al zeer gezellig 
was. Helaas kon dat niet vaker plaatsvinden, maar ook online was het erg gezellig.  30 

 
Sybrand Zielhuis (P.S.) complimenteert het 118e bestuur met het mooie jaar.  
 
Robin Hoogstrijd („Aesculapius”) feliciteert het 118e bestuur met het gedane werk tijdens 
het bestuursjaar.  35 

 
Annemijn Hol (U.P.) complimenteert het 118e bestuur met het afgelopen jaar. Ze hoopt dat 
het bestuur komend jaar een keer in Utrecht langskomt om de gemiste fysieke activiteiten 
in te halen. 
 40 

Milou Milet De St. Aubin (VCSVU) feliciteert het 118e bestuur met het mooie jaar. Ze noemt 
de goede samenwerking met Ulrike van Ark in de TOP-commissie.  
 
Jelle Stoelinga (U.P.) feliciteert namens het 125e bestuur der U.P.S.V. “Unitas 
Pharmaceuticorum” het 118e bestuur met het gedane werk, vooral in zo’n raar jaar als het 45 

afgelopen jaar.  
 
20. Aftreedrede 
Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V., leest haar aftreedrede voor. 
 50 

21. Bestuursoverdracht 
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Ulrike van Ark, voorzitter der K.N.P.S.V., bedankt haar bestuursgenoten voor het mooie 
jaar. Ze benoemt dat het niet altijd even makkelijk was om het bestuur te zijn in een 
coronajaar. Ondanks dat er vele dingen gemist zijn, was het een jaar om nooit te vergeten.  
 
Henrik Huizinga, commissaris buitenland der K.N.P.S.V., Emma van Rijn, penningmeester 5 

der K.N.P.S.V., en Katie Remmers, secretaris der K.N.P.S.V. en uitvoerend commissaris 
algemene zaken der K.N.P.S.V., worden gedechargeerd en Jason Lin, Franka Hettfleisch von 
Ehrenhelm, Thijs Revelman en Nicky Janssen worden geïnstalleerd voor het bestuursjaar 
2021-2022.  
 10 

Vervolgens bedanken Katie Remmers, Henrik Huizinga en Emma van Rijn Ulrike van Ark voor 
het bestuursjaar. Als laatste wordt Ulrike van Ark gedechargeerd en Priscilla Tan 
geïnstalleerd als voorzitter der K.N.P.S.V. 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt, 15 

Groningen, mei 2021 
 

      
 
 20 

Henrik Huizinga      Ulrike van Ark 
h.t. commissaris buitenland  der K.N.P.S.V.  h.t. voorzitter der K.N.P.S.V. 
 
 
22. Aantreedrede 25 

Priscilla Tan, voorzitter der K.N.P.S.V., leest haar aantreedrede voor.  
 
23. bestuursmededelingen 
Priscilla Tan, voorzitter der K.N.P.S.V., meldt dat er drie bestuursmededelingen zijn. 
  30 

23a. Bedanken bestuur 2020-2021 
Priscilla Tan bedankt het bestuur 2020-2021 voor het afgelopen jaar. Vervolgens bedanken 
alle leden uit het bestuur  2021-2022 hun voorgangers uit het bestuur 2020-2021. 
 
23b. Data 35 

Priscilla tan presenteert de data van de aankomende activiteiten: 
 
Vrijdag 11 juni  Functionarissenborrel 
Zaterdag 12 juni  Sportdag 
11 t/m 18 juli   IPSF European Regional Assembly 40 

22 juli t/m 1 augustus Online 66th IPSF World Congress 
Vrijdag 15 oktober  International Lecture 
Zaterdag 23 oktober  Najaars Algemene Vergadering 
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23c. Secretarislaptop 
Priscilla Tan, voorzitter der K.N.P.S.V., geeft aan dat de secretarislaptop toe is aan 
vervanging.  
 
Het bestuur doet het volgende voorstel: 5 

 
Nikki Kerssemakers (U.P.) vraagt waarom het voorstel niet eerder is ingediend en met de 
bundel mee is verstuurd, aangezien de secretaris laptop al een tijd aan vervanging toe was. 
Ulrike van Ark (P.S.) geeft aan dat het bestuur der K.N.P.S.V. 2020-2021 de secretaristaken 
via hun eigen bestuurslaptop hebben uitgevoerd en daarom niet aan het vervangen van de 10 

secretaris laptop hebben gedacht. 
 
Robin Roovers (U.P.) is het niet eens met het maximale bedrag van €700,- omdat een goede 
laptop prijzig kan zijn. Hij geeft aan waakzaam te zijn dat er geen laptop aan wordt geschaft 
die over een korte periode weer vervangen moet worden en raadt aan goed onderzoek te 15 

doen naar een laptop. Henrik Huizinga (P.S.) geeft aan een laptop te hebben uitgezocht, 
passend binnen het budget.  
 
24. Installatie van de verkozen commissieleden 
Priscilla Tan, voorzitter der K.N.P.S.V., installeert alle zojuist verkozen commissieleden: 20 

 
- Suzanne van Leerdam, Rebecca Ultee, Quinten Sprenkels, Cato Wensveen, Thijs Leck 

(allen „Aesculapius”) en Franka Hettfleisch (K.N.P.S.V) worden geïnstalleerd als 
leden van de Activiteiten Commissie 2021-2022. 

- Melanie Brandenburg, Lisa de Jong, Elisa van het Groenewoud, Marco van Wijck, Luca 25 

Schoonheim en Gerrie Keuring (allen VCSVU) worden geïnstalleerd als leden van de 
Commissie ter Redactie van de Folia Pharmaceutica 2021-2022. 

- Edwin Jager, Emma van Kampen, Hilde IJbema, Emma van Rijn, Mei Dong Zomer en 
Thomas de Groot (allen P.S.) worden geïnstalleerd als leden van de Lustrum 
Congrescommissie 2021-2023.  30 

- Job Markink, Khanh Pham, Emilija Radonic en Keona Fokke (allen U.P.) worden 
geïnstalleerd als leden van de Sportcommissie 2021-2022. 

- Jason Lin (K.N.P.S.V.) wordt geïnstalleerd als lid van de Internationale Commissie 
2021-2022. 

- Franka Hettfleisch von Ehrenhelm (K.N.P.S.V.) wordt geïnstalleerd als lid van de SEP-35 

werkgroep.  
 
25. W.v.t.t.k. 
Priscilla Tan, voorzitter der K.N.P.S.V., meldt dat er twee moties van orde zijn 
binnengekomen.  40 

Voorstel 1 

Algemene vergadering der K.N.P.S.V. gehouden op 13 mei 2021 te Groningen en via 

Zoom 

Aangaande secretarislaptop 

Er zal een nieuwe secretaris laptop worden aangeschaft voor een maximaal bedrag van 

€700,-. 
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De eerste motie van orde luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat Siem Hijmans 
(„Aesculapius”) zal worden onthuld als Vaandeldrager der K.N.P.S.V. Siem Hijmans wordt 
geïnstalleerd als Vaandeldrager 2021-2022 en geeft een ode aan het Vaandel.  
 5 

De tweede motie van orde luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat alle moties in één 
keer zullen worden aangenomen”. De motie wordt aangenomen mits de agenda, de financiën 
en de coronamaatregelen het toelaten.  
 
26. Rondvraag 10 

Lotte Hulskotte (P.S.) feliciteert het nieuwe bestuur. Ze geeft aan dat zij zelf over drie 
weken zullen wisselen en dat er dus niet veel samengewerkt zal worden. Lotte Hulskotte 
wenst het 119e bestuur veel plezier toe.  
 
Emma Eikmans („Aesculapius”) feliciteert het 119e bestuur der K.N.P.S.V. Ze geeft aan dat 15 

het zojuist geïnstalleerde bestuur uit Leiden komt en de bestuurskamer zich in hetzelfde 
gebouw als de bestuurskamer van „Aesculapius” bevindt, waardoor er gezellig heen en weer 
gelopen kan worden. Ze hoop dat men elkaar weer vaker in het echt zal kunnen zien.   
 
Nikki Kerssemakers (U.P.) feliciteert het 119e bestuur der K.N.P.S.V. Ze geeft aan dat zij 20 

zelf over vier weken wisselen en daarom niet veel samen zullen werken met het zojuist 
geïnstalleerde bestuur.  
 
Melissa van Raalte (VCSVU) feliciteert het 119e bestuur der K.N.P.S.V. Ze geeft aan dat het 
kandidaat-bestuur der VCSVU het over vijf weken van hen over nemen. Ze geeft aan dat het 25 

kandidaat-bestuur der VCSVU veel zin heeft om te beginnen met het bestuursjaar.  
 
Sybrand Zielhuis (P.S.) feliciteert het bestuur. Hij geeft aan zin te hebben om te beginnen 
met besturen en dat het bestuur altijd welkom is in Groningen.  
 30 

Robin Hogestrijd („Aesculapius”) feliciteert het bestuur. Hij geeft aan zin te hebben in de 
reizen samen en kijkt uitnaar de samenwerking.  
 
Annemijn Hol (U.P.) feliciteert het 119e bestuur der K.N.P.S.V. met de installatie. Ze geeft 
aan elkaar hopelijk komend jaar veel te zien en te spreken. Ze wenst een goede 35 

samenwerking en veel plezier toe.  
 
Milou Millet De St. Aubin (VCSVU) feliciteert het bestuur der K.N.P.S.V. Ze geeft aan uit te 
kijken naar de samenwerking en dat ze hoopt elkaar snel weer te zien.  
 40 

Elvira den Hertog (U.P.) feliciteert het 119e bestuur der K.N.P.S.V. namens het 117e bestuur 
der K.N.P.S.V. Ze geeft aan dat het bestuur een bijzonder jaar tegemoet gaat. Ze noemt dat 
het nog maar de vraag is wanneer de activiteiten weer fysiek kunnen plaatsvinden en hoe 
alles gaat gebeuren. Het is aan het bestuur de taak om dit in goede banen te leiden. Ze 
geeft aan vertrouwen te hebben in het bestuur. Ten slotte geeft ze mee dat het 119e bestuur 45 

ook moet genieten van het mooie jaar.  
 
Ulrike van Ark (P.S.) feliciteert het bestuur.  
 
Jelle Stoelinga (U.P.) feliciteert het 119e bestuur met haar installatie. Hij geeft aan Jason 50 

Lin al kort gesproken te hebben en vertrouwen in hem te hebben. Jelle Stoelinga geeft aan 
dat Jason Lin altijd vragen aan hem kan stellen. Hij wenst het 119e bestuur veel succes toe.  
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Janine Nijhuis („Aesculapius”) feliciteert het bestuur. Ze geeft aan blij te zijn dat het 
bestuur der K.N.P.S.V. weer uit Leiden komt. Ze kijkt uit naar de gezellige borrels. Verder 
feliciteert ze het bestuur namens de Beroependag commissie en kijkt uit naar de 
samenwerking.  5 

 
Quinten Sprenkels („Aesculapius”) feliciteert het bestuur met haar installatie.  
 
Siem Heijmans („Aesculapius”) feliciteert het 119e bestuur met de installatie namens de 
Financiële Commissie. Hij feliciteert Thijs Revelman in het bijzonder en geeft aan uit te 10 

kijken naar de samenwerking.  
 
Bram Wagner (U.P.) feliciteert het 119e bestuur namens IPSF. Hij feliciteert Franka 
Hettfleisch in het bijzonder en geeft aan blij te zijn haar al te hebben mogen zien tijdens 
IPSF-activiteiten. Bram Wagner noemt dat Franka hem altijd vragen mag stellen. Ten slotte 15 

geeft hij aan te hopen het bestuur te zien op de activiteiten.  
 
Er zijn 33 moties binnen gekomen. Deze zijn aangenomen middels een motie van orde.  
 
Motie 1 in ingediend door de vrouwen van het 117e bestuur der K.N.P.S.V. De tekst van de 20 

motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat de vrouwen van het 119e bestuur der 
K.N.P.S.V. een high-wine organiseren voor de vrouwen van het 117e bestuur der K.N.P.S.V.’ 
De toelichting op de motie is: ‘WIJNEN, WIJNEN, WIJNEN.’ De motie wordt aangenomen.  
 
Motie 2 in ingediend door VO’orzitters. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn 25 

van mening dat Priscilla een oud-veurzitters borrel organiseert.’ De toelichting op de motie 
is: ‘1 meaui.’ De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 3 in ingediend door RegCo. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van 
mening dat Priscilla bij iedere RegCo de drankjes verzorgt’ De toelichting op de motie is: 30 

‘Drankjes drinken met RegCo, whoopwhoop.’ De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 4 in ingediend door Ph.V.D. “Hygeia”. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. 
zijn van mening dat Nicky en Franka een roze kledingstuk dragen tijdens iedere AV en dit 
laten zien’ De toelichting op de motie is: ‘Mooi roze is niet vies.’ De motie wordt 35 

aangenomen. 
 
Motie 5 in ingediend door ArchiefCo. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn 
van mening dat Nicky een borrel organiseert voor de ArchiefCo.’ De toelichting op de motie 
is: ‘Inge IS de ArchiefCo.’ De motie wordt aangenomen. 40 

 
Motie 6 in ingediend door Tweetjes. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn 
van mening dat Nicky een 2x2 gangendiner organiseert voor haar voorgangers. Datumprikker 
graag voor oktober.’ De toelichting op de motie is: ‘Eten met je penvriendjes & 
vriendinnetjes!’. De motie wordt aangenomen. 45 

 
Motie 7 in ingediend door Melissa van Raalte, Melanie Brandenburg, Merel Willms Floet, Tessa 
Goedhart, Quinten Sprenkels. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van 
mening dat er plekken gereserveerd worden voor het K.N.P.S.V. congres 2022 voor alle 
afdelingsbesturen 2020-2021’ De toelichting op de motie is: ‘We hebben dit jaar zoveel 50 

gemist en willen dat volgend jaar heel graag samen inhalen’. De motie wordt aangenomen. 
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Motie 8 in ingediend door Melissa van Raalte, Melanie Brandenburg, Merel Willms Floet, 
Alexander Odintsov en Rafael Feijs. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn 
van mening dat het 119e bestuur der K.N.P.S.V. in hun allereerste podcast een shoutout 
geeft naar de VCSVU’ De toelichting op de motie is: ‘Wij, het 56e bestuur der VCSVU zijn in 
ons bestuursjaar tot het geniale idee van een podcast gekomen, bedankt voor het stelen van 5 

ons idee kus;)’. De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 9 in ingediend door het 117e bestuur der K.N.P.S.V. De tekst van de motie luidt: ‘Wij 
leden etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur der K.N.P.S.V. een heerlijk 3-gangen 
diner voor het 117e bestuur verzorgt in Utrecht en deze vervolgens samen met ons op eet 10 

onder het genot van een drankje. Datumprikker graag voor oktober sturen.’ De toelichting 
op de motie is: ‘Liefde en leren’. De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 10 in ingediend door Het 116e bestuur der K.N.P.S.V. De tekst van de motie luidt: ‘Wij 
leden etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur een borrel moet organiseren samen met 15 

het 116e bestuur der K.N.P.S.V. in het mooie Leiden. Met minimaal een fles echte Leidsche 
jenever.’ De toelichting op de motie is: ‘we weten stiekem allemaal dat blauw de mooiste 
kleur van de K.N.P.S.V. is en jullie kunnen bovendien veel leren van je Leidsche 
voorgangers’. De motie wordt aangenomen. 
 20 

Motie 11 in ingediend door Liefhebbers van TikTok. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden 
etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur der K.N.P.S.V. een TikTok opneemt’. De 
toelichting op de motie is: ‘Wel met de tijd meegaan he!’. De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 12 in ingediend door Nikki’s. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van 25 

mening dat Nicky bij de Najaars AV een uitleg geeft over waarom je Nikki met N-I-K-K-I 
schrijft.’ De toelichting op de motie is: ‘Omdat je als secretatis zo erg van spellen houdt’. 
De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 13 in ingediend door 126 mooi. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn 30 

van mening dat ieder bestuurslid van het 119e bestuur der K.N.P.S.V. in 126 seconden 
evenveel eierballen eet als zijn/ haar functie.’ De toelichting op de motie is: ‘1 eierbal, en 
ik was verloren’. De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 14 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 35 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur het K.N.P.S.V.-kleed 
schoonmaakt.’ De toelichting op de motie is: ‘Het moet fris & fruitig blijven’. De motie 
wordt aangenomen. 
 
Motie 15 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 40 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het Nicky en Franka bij elke Algemene 
Vergadering roze ondergoed dragen!’ De toelichting op de motie is: ‘Mooi roze is niet vies’. 
De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 16 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 45 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur zich iedere week weegt en 
er een grafiek gepresenteerd wordt op de Congres AV 2022.’ De toelichting op de motie is: 
‘Bestuurskilo’s horen erbij!’. De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 17 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 50 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur het 118e bestuur moet 
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meenemen naar alle gala’s van de afdelingen als date.’ De toelichting op de motie is: 
‘Woehoe gala’s zijn leuk!’. De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 18 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 
luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat Franka en Jason klompen dragen tijdens alle 5 

EPSA & IPSF GA’s gedurende één dag.’ De toelichting op de motie is: ‘Oergollandsch’. De 
motie wordt aangenomen. 
 
Motie 19 in ingediend door Wies van Bakel, Wouter Zoethout, Iris de Romijn, Wolf Wiekart 
en Milou Millet de St. Aubin. De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening 10 

Franka Hettfleisch een borrel moet organiseren voor de KB functies 4.’ De toelichting op de 
motie is: ‘Een borrel voor alle functies 4, want de functie 4 lijkt ons mooi.’ De motie wordt 
aangenomen. 
 
Motie 20 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 15 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur naar de FuBo verkleed gaat 
als groentjes.’ De toelichting op de motie is: ‘Rood, geel, blauw blijft het mooist’. De motie 
wordt aangenomen. 
 
Motie 21 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 20 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur foto’s maakt van alle moties 
en dit presenteert op de AV’s der K.N.P.S.V.’ De toelichting op de motie is: ‘Laat het bewijs 
zien.’ De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 22 in ingediend door 57e kandidaatsbestuur der VCSVU. De tekst van de motie luidt: 25 

‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat Jason Lin een blauwe rok aan moet bij de borrels 
van de VCSVU.’ De toelichting op de motie is: ‘Dit tijdens een online VCSVU borrel ter sprake 
gekomen’. De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 23 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 30 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat Franka en Jason een oud-commissariaat avond 
organiseren (eten + borrel).’ De toelichting op de motie is: ‘Deel ervaringen met je 
voorgangers (4+5=9)’. De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 24 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 35 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur een borrel moet organiseren 
voor het 118e bestuur!’ De toelichting op de motie is: ‘Borrels zijn nooit verkeerd!’ De motie 
wordt aangenomen. 
 
Motie 25 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 40 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur strijdt voor de herten- en 
bokkenbokaal.’ De toelichting op de motie is: ‘Maak die voorspellingen eens waar 
#puntenpakken’. De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 26 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 45 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het 119e bestuur altijd een dinertje kookt 
voor elke BO voor het 118e bestuur + boodschappen doet.’ De toelichting op de motie is: 
‘Lekker smikkelen.’ De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 27 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 50 

luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat Franka & Jason een item kopen tijdens de 
Action Night van EPSA & IPSF en deze presenteren met de AV (en deze op de AV-tafel laten 



 

 Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging 

 

76 
 

zien).’ De toelichting op de motie is: ‘Leuk voor in de vitrinekast.’ De motie wordt 
aangenomen. 
Motie 28 in ingediend door het 118e bestuur der K.N.P.S.V. en Elvira. De tekst van de motie 
luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat Jason een functie 5 (met alle h.t. & e.t.-ers) 
adt trekt tijdens het congres en deze wint + functie foto!’ De toelichting op de motie is: ‘5 5 

5 5 5 5.’ De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 29 in ingediend door het 140e kandidaat-bestuur der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”. 
De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat er in de zomerse sferen 
gebleven moet worden.’ De toelichting op de motie is: ‘Jullie verkleed gaan op de september 10 

borrel:  
Priscilla als aardbeien 
Nicky als Erdinger-bier 
Thijs als Seks on the Beach-cocktail 
Franka als verbrand door de zon  15 

Jason als parasol.  
De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 30 in ingediend door het 140e kandidaat-bestuur der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”. 
De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat Beer pong een episch 20 

spel is wat benadrukt kan worden met jullie (verkleede) aanwezigheid.’ De toelichting op 
de motie is: ‘Jullie verkleed gaan op de juni borrel:  
Priscilla als ping pong bal 
Nicky als red cup 
Thijs als tafel 25 

Franka als braak emmer 
Jason als Bavaria bier.’  
De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 31 in ingediend door het 140e kandidaat-bestuur der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”. 30 

De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat het JAK een mooie 
gelegenheid is om jezelf eens op je mooist te laten zien aan de P.S.-leden door middel van 
een verkleedpartij.’ De toelichting op de motie is: ‘Jullie verkleed gaan op de de 
vrijdagavondactiviteit van het JaarAfsluitingsKamp als:  
Priscilla als kanon 35 

Nicky als papegaai 
Thijs als kwal 
Franka als reddingsboei/ anker 
Jason als zinkend schip. 
De motie wordt aangenomen. 40 

 
Motie 32 in ingediend door het 140e kandidaat-bestuur der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”. 
De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat indien er een mooi 
feestje plaats kan vinden deze goed plaats moet vinden door sprankelende figuren.’ De 
toelichting op de motie is: ‘Jullie verkleed gaan op het (eventuele) introductieweekend 45 

feest:  
Priscilla als Donald Duck 
Nicky als Willie Wortel 
Thijs als Katrien 
Franka als Goofy 50 

Jason als Pluto  
De motie wordt aangenomen. 
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Motie 33 in ingediend door het 140e kandidaat-bestuur der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”. 
De tekst van de motie luidt: ‘Wij leden etc. etc. zijn van mening dat een eerste indruk bij 
de eerstejaars nooit goed genoeg kan zijn en we vast wel wat verkoeling kunnen gebruiken 
na weer zo een warme zomer.’ De toelichting op de motie is: ‘Jullie verkleed gaan op het 5 

feest van de Faculty Introduction Day:  
Priscilla als pinguïn 
Nicky als ijsrots 
Thijs als sneeuwpop 
Franka als Eskimo 10 

Jason als ijsbreker 
De motie wordt aangenomen. 
 
27. Sluiting 
Priscilla Tan, voorzitter der K.N.P.S.V., sluit de Algemene Vergadering der Koninklijke 15 

Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging op 13 mei 2021 gehouden te Groningen 
en via Zoom om 19:19.  
 
Aldus naar waarheid opgemaakt, 
Leiden, juni 2021 20 

     
  
Nicky Janssen      Priscilla Tan 
h.t. secretaris der K.N.P.S.V.    h.t. voorzitter der K.N.P.S.V.  
 25 

 
 


