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Tijdens de Algemene Vergadering heeft het bestuur drie voorstellen gedaan. Alle voorstellen zijn
aangenomen. Het eerste voorstel betrof de besluitenlijst. Er zijn twee besluiten van de besluitenlijst
gehaald aangaande commissieschema en Protocol inschrijfbeleid en gedrag. Het tweede voorstel
betrof de aanschaf van een nieuwe penningmeester laptop. Omdat de laptop niet meer naar behoren
functioneert zal er een nieuwe worden aangeschaft. Het derde voorstel betrof het toevoegen van de
Commissie voor Farmaceutisch Beleid aan het huishoudelijk reglement.
Verder is de bestuurlijke beleidsnota geëvalueerd. Daarnaast is het cadeau aan de vereniging onthuld:
een sjerp voor de vaandeldrager. De jaarverslagen van het bestuur en de permanente commissies zijn
behandeld en goedgekeurd.
De commissaris buitenland heeft daarnaast een update gegeven over het Student Exchange
Programme (SEP), de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF), het European
Regional Symposium in Turkije, het World Congress in Egypte en het NK-consultvoering. Het SEP
programma is vertraagd door problemen met de database. Verder zijn de gevolgen van de pandemie
nog te merken op het programma; veel enthousiaste studenten hebben besloten voor de zekerheid
hun SEP-stage uit te stellen naar volgend jaar. Wel zullen er deze zomer twee Nederlandse studenten
vertrekken voor een stage in Istanbul, Turkije en Alicante, Spanje. Er zullen vijf studenten naar
Nederland komen voor SEP. Het IPSF European Regional Symposium zal paatsvinden van 12-15 juli in
Istanbul, Turkije. Het World Congress zal plaatsvinden in Hurghada, Egypte. Bij beide congressen
zullen naast workshops en educatieve activiteiten ook een aantal sociale activiteiten georganiseerd
worden, zoals een international night en een gala night. Alle problemen rondom het NK-consultvoering
zijn inmiddels opgelost. Er is een nieuw contactpersoon vanuit de KNMP en er is vertrouwen dat de
volgende editie van het NK-consultvoering weer een groot succes wordt.
De commissaris algemene zaken heeft een update gegeven over European Pharmaceutical Students’
Association (EPSA), de TWIN, het Stipendiafonds en de promotie. Begin mei heeft er een General
Assembly plaatsgevonden in Porto, Portugal. Het nieuwe EPSA Team is verkozen en bestaat ook uit
een aantal leden van de K.N.P.S.V. De TWIN vond dit jaar in nationale vorm plaats. De commissie
heeft een weekend vol educatieve en sociale activiteiten georganiseerd in Groningen. Er is een
telefonisch gesprek geweest met het curatorium stipendia. Tijdens de vergadering zijn er vijf lichte
aanvragen goedgekeurd. Er is over de mail contact geweest over het verhogen van het budget voor
het jaar 2023 omdat veel studenten vanwege de pandemie hun stage in het buitenland hebben
uitgesteld. De statistieken van de sociale mediakanalen, waar de K.N.P.S.V. gebruik van maakt, zijn
gepresenteerd.
Er zijn diverse commissies gedechargeerd en geïnstalleerd en diverse begrotingen gepresenteerd en
goedgekeurd. De afrekening van het bestuursjaar 2021-2022 en de begroting voor het bestuursjaar
2022-2023 zijn gepresenteerd en goedgekeurd. Het 120e kandidaat-bestuur is verkozen.
Als laatste heeft de bestuursoverdracht plaatsgevonden. Het K.N.P.S.V.-bestuur 2021-2022 uit Leiden,
bestaande uit Priscilla Tan, Nicky Janssen, Thijs Revelman, Franka Hettfleisch en Jason Lin, heeft
plaatsgemaakt voor het K.N.P.S.V.-bestuur 2022-2023 uit Utrecht, bestaande uit Job Markink, Samson
Bulsink, Mara van den Kerkhof, Anne van de Loo en Eline Modder.
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