UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING NIA OP 13 april 2017

Geachte collegae,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
(ALV) van de NIA op donderdag 13 april aanstaande.
De ALV zal dit jaar plaatsvinden in Kasteel Woerden! Na afloop van de ALV kunt u
deelnemen aan het diner. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.
Ladders & Bananen: survivalkit voor professionals in verandering
Een ladder over een bananenschil plaatsen om te vermijden dat iemand erover valt is
wellicht niet de meest efficiënte oplossing. Helaas vind je in bijna elke organisatie diverse
laddertjes (regels, gewoontes, assumpties, …) terug die ooit hun waarde gehad hebben
maar nu omwille van de veranderde wereld soms zelfs contra-productief werken. Dit is
zeker van toepassing in de farmaceutische wereld.
We blokkeren hiermee heel wat mogelijkheden om ons eigen potentieel ten volle te
benutten. Ontdek hoe je problemen kunt ombuigen naar opportuniteiten. Doorbreek je
vastgeroeste patronen en durf voor je GiGa droom te gaan. Leer diverse tools om op zeer
korte tijd een groot aantal alternatieven te bedenken. Pas praktische tips toe om echt in
actie te komen door NaNo-experimenten uit te voeren. Laat je inspireren door voorbeelden
en verhalen uit diverse werelden om zo de kracht van ‘Yes And Act’ te ervaren.
YES - Droom groots. Uitstel van oordeel.
AND - Verander je perspectief. Verbeeldingskracht.
ACT - Kom in actie. Experimenteer.
Het programma is als volgt:
§
§

18.00 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur

§
§

19.30 – 20.15 uur
20.15 – 22.00 uur

Ontvangst bij de ingang
Ladders & Bananen: survivalkit voor professionals in de
verandering, door Cyriel Kortleven
ALV
Borrel en Diner

U kunt zich aanmelden via de website (s.v.p. vóór 1 april). In geval van dieetwensen kunt
u deze mailen naar secretaris@industrieapothekers.com
De agenda van de ALV, alsmede de routebeschrijving naar Kasteel Woerden vindt u in de
bijlagen. De bijbehorende stukken kunt u vanaf ca 19 maart 2017 op de website
www.industrieapothekers.com vinden (u dient zich wel in te loggen om de stukken te
kunnen inzien) en zullen u ook digitaal toegezonden worden.
Met vriendelijke groet,
Namens het NIA-bestuur,
Ton Steen
Secretaris NIA-bestuur

VERENIGING NEDERLANDSE INDUSTRIE-APOTHEKERS ALGEMENE LEDEN
VERGADERING 13 APRIL 2017, TE WOERDEN
AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen notulen ALV 14 april 2016 te Rhenen
Zie bijlage 1*
3. Bestuursmededelingen
a. Beleidsplan
Zie bijlage 2*
4. Jaarverslag van de secretaris over 2016
Zie bijlage 3*
5. Financieel verslag over het boekjaar 2016
Zie bijlage 4*
6. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2016
Zie bijlage 5*
7. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2017
8. Begroting boekjaar 2018
Zie bijlage 6*
9. Jaarverslag en activiteiten van de EIPG
Zie bijlage 7*
10.Jaarverslag en activiteiten van STIP
Zie bijlage 8*
11.Verslag van de BIG Herregistratiecommissie
Zie bijlage 9*
12.Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt voor de zittende bestuursleden te herbenoemen, behalve de heer
Leander Brouwer gezien zijn aftreden.
Kandidaten hebben zich reeds gemeld om zitting te nemen in het bestuur gezien het
aftreden van de heer Leander Brouwer.
Tegenkandidaten voor de vacatures in het bestuur kunnen tot en met de Algemene
Ledenvergadering aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
Het bestuur is voornemens in 2017 in de volgende samenstelling te werken:
Voorzitter:
Mw. M. Nouwen
Secretaris:
Dhr. H.A. Steen
Penningmeester:
Mw. M.I. Brouwer-Davidis
Lid:
Dhr. K.A. Riepma
Lid:
Mw. I.A.M. Goertz-Berson
Lid:
Dhr. J. Lodder
Lid:
Dhr. G.J.B. Horsthuis (verkiesbaar)

13.Rondvraag
14.Sluiting
* voor de bijlagen zie www.industrieapothekers.nl. Vanaf ca 19 maart 2017 zullen de
bijlagen van deze agenda op de website worden geplaatst en digitaal worden
rondgestuurd. Indien u zich nog niet hebt aangemeld op de website zult u bij aanmelding
worden gevraagd uw profiel aan te maken/te controleren. Na inloggen komt u op het
beveiligde deel van de website waar u de bijlagen voor de jaarvergadering zult vinden.
Wij hopen u in groten getale op de ALV te mogen verwelkomen!

Adres, route & parkeren Kasteel Woerden
Vanaf Utrecht
Volg de A12 tot afslag 14 Woerden. Ga Rechtsaf en volg de Europabaan (N204) tot aan de
rotonde. Ga op de rotonde linksaf, over het water en bij de volgende rotonde rechts de
Polanerbaan in. Rij onder het spoor door en ga bij de T-splitsing links, de Stationsweg op.
Volg de weg langs het water (links aanhouden op de Oostdam) tot de T-splitsing. Hier gaat
u linksaf. U ziet het kasteel aan uw linkerzijde. Direct achter het kasteel is gratis
parkeergelegenheid.
Vanaf Rotterdam
Volg de A12 tot afslag 14 Woerden. Ga Rechtsaf en volg de Europabaan (N204) tot aan de
rotonde. Ga op de rotonde linksaf, over het water en bij de volgende rotonde rechts de
Polanerbaan in.
Rij onder het spoor door en ga bij de T-splitsing links, de Stationsweg op. Volg de weg
langs het water (links aanhouden op de Oostdam) tot de T-splitsing. Hier gaat u linksaf. U
ziet het kasteel aan uw linkerzijde. Direct achter het kasteel is gratis parkeergelegenheid.
Vanaf Woerden C.S. ca. 6 minuten lopen
Vertrek vanaf het Stationsplein-Noord rechtdoor over de Stationsweg. Volg de weg naar
links bij Oostdam, u loopt langs het water. De weg maakt vervolgens een flauwe bocht
naar links. Het kasteel bevindt zich meteen na deze bocht aan uw linkerhand.
Parkeervoorzieningen
Achter het kasteel bevindt zich een parkeerplaats met 39 parkeerplaatsen. Deze plaatsen
zijn op basis van beschikbaarheid en kunnen niet worden gereserveerd. Indien er geen
parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn, kunt u gebruik maken van parkeergarage
Castellum (Meulmansweg 8S, Woerden) in het centrum van Woerden, op 6 minuten
loopafstand van het kasteel. Hier zijn 520 plaatsen en de kosten bedragen € 2,00 per uur.
Indien gewenst, kunnen wij uitrijkaarten voor u verzorgen à € 7,00 per auto. Met deze
uitrijkaarten kunnen u en uw gasten 24 uur per dag uitrijden.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de P&R Polanerbaan (Polanerbaan 1,
Woerden) gelegen op 5 minuten loopafstand van Kasteel Woerden. Dit is een gratis
parkeervoorziening en 24/7 open, deze openbare parkeerplaats is uiteraard op basis van
beschikbaarheid.

