VERENIGING NEDERLANDSE INDUSTRIE-APOTHEKERS
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 14 april 2016, Ouwehands Dierenpark Rhenen
Aanwezig van bestuur: Florentine Baldée-Nieuwmeyer, Francis Buiter, Leander Brouwer, Mirena
Nouwen, Klaas Riepma.
Aanwezige leden: ca. 40
Afwezig met bericht van kennisgeving: Mignon van der Westerlaken, Hugo van der Meer, Amon
Wafelman, Erik van Zanten en Sibo de Jong.
1. Opening
De voorzitter, Florentine Baldée-Nieuwmeyer opent om 18.21 uur de vergadering met
een welkom aan een ieder.
Dit is de laatste ALV die ze voorzit. Na negen jaar deel te hebben genomen aan het
bestuur heeft ze besloten af te treden.
Een ieder wordt verzocht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
2. Vaststellen notulen ALV 23 april 2015 te Lelystad
De notulen zijn eerder gepubliceerd in de hardcopy NIA-nieuws die eind december is
verspreid.
De notulen worden per pagina doorgenomen en zonder wijzigingen aangenomen.
3. Bestuursmededelingen
Lustrumjaar
Het afgelopen jaar was een lustrumjaar. De lustrumcommissie heeft zich in
wisselende samenstellingen ingezet voor het organiseren van diverse activiteiten.
De commissieleden worden bedankt voor hun inzet.
De wens wordt geuit dat over 5 jaar wederom leden willen deelnemen in de
lustrumcommissie om zich in te zetten voor de organisatie van lustrumactiviteiten.
Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement moet vastgesteld worden in de ALV, evenals wijzigingen
die doorgevoerd worden. Het huishoudelijk reglement wordt per acclamatie
vastgesteld in de ALV.
BIG-herregistratie
In de afgelopen maand zijn twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd in het
kader van de BIG-herregistratie. Verscheidene mensen hadden zich ingeschreven
voor de toets maar waren na afloop van de bijeenkomst van mening dat ze geen
problemen zouden ondervinden met de registratie en hebben zich weer uitgeschreven
voor de toets.
De leden van de herregistratiecommissie worden bedankt voor hun inzet.
Aangeraden wordt nu nog niet de herregistratie in te dienen. De kans is groot dat u
terecht komt in de steekproef. U moet dan bewijsstukken aanleveren. Via NIA-nieuws
wordt u op de hoogte gebracht, wanneer u het beste de herregistratieformulieren
kunt indienen (uiterlijk half november moet het ingediend zijn). Aangeraden wordt
geen Engelstalige functieomschrijving in te dienen en geen vakjargon te gebruiken.
Raamplan Farmacie & StRIA-cursus
Op dit moment vindt er een herziening van het curriculum Farmacie plaats bij de
universiteiten in Utrecht, Groningen en Leiden. Helaas wordt weinig aandacht besteed
aan productzorg. Dit heeft ertoe geleid dat de NIA afgelopen week een brandbrief
heeft gestuurd naar de projectgroep raamplan farmacie. Tevens is de brief gestuurd
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naar de KNMP, Nefarma, Bogin, GKFI. Door de brandbrief hopen we dat de
basiskennis van de apothekers zo goed zal zijn dat afgestudeerde apothekers
makkelijk door kunnen stromen naar de industrie. N.a.v. de brandbrief heeftde
projectgroep raamplan farmacie aangegeven graag in gesprek met de NIA te gaan.
.
Middels de StRIA-cursussen zullen we zoveel mogelijk moeten proberen het gat zien
te dichten in de kennis waarmee afgestudeerde apothekers het werkveld in komen en
de kennis die we noodzakelijk achten. Leden die een goed beeld hebben van het
werkveld en onderwijs leuk vinden, worden opgeroepen zich te melden bij het
secretariaat. I.s.m. de StRIA zal dan bepaald gaan worden of en hoe de StRIAcursussen herzien moeten gaan worden.

Rolf Kuipers meldt dat België een opleiding tot industrie-apotheker kent van 6
maanden. Deze vorm kent men in Nederland (nog?) niet.

Anne Taams deelt mee dat 2 studenten vanuit de KNPSV deelnemen in de
raamplancommissie. Zij stelt voor deze studenten ook naar de problematiek te laten
kijken.
Frederiek Swart is benaderd door professor Martina Schmid om mee te denken over
het nieuwe curriculum. Elke universiteit kent nog een gedeelte eigen invulling om de
nadruk op zaken te leggen. Leiden gaat meer richting de patiënt. Groningen is meer
productgericht. Martina Schmid heeft interesse in het includeren van de
farmaceutische industrie. Klaas Riepma zal dit gaan meenemen.
POA Farmacie
Heugelijk nieuws is dat Charles Gusdorff bereid gevonden is om namens de NIA deel
te nemen in het bestuur van de POA Farmacie.
Commissies
Het afgelopen verenigingsjaar is veel gesproken over het voortbestaan van de
commissies. Helaas blijkt de terugloop in activiteiten een landelijk fenomeen te zijn.
Het kost veel moeite om activiteiten te organiseren waarbij het vervolgens voor kan
komen dat de opkomst minimaal is. Dat doet geen recht aan het organiserend
comité. De stimulans om een tweede bijeenkomst te organiseren is dan ook zeer
klein. Daarom is het voorstel om het huidige commissiemodel los te laten en over te
gaan op een flexibele vorm: gelegenheidscommissie.
Daarnaast richt het bestuur zich ook meer op het organiseren van bijeenkomsten, de
zomerborrel is hier o.a. het resultaat van.
Het bestuur kan faciliteren met een draaiboek, budget, advies hoe een activiteit te
organiseren, etc. Als u als lid een onderwerp weet of zelf graag meer over een
onderwerp wilt weten of wilt vertellen dan kunt u dit aangeven bij het bestuur en
kunt u een bijeenkomst gaan organiseren.
De voorzitter wil graag meer weten over een re-call en heeft besloten een
bijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Meer informatie volgt binnenkort.
Daarnaast zal serialisatie ook een thema zijn voor een bijeenkomst.
Besloten wordt de commissies P&K en RA&D op te heffen.
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4. Jaarverslag van de secretaris over 2015
Het jaarverslag wordt paginagewijs doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.
5. Financieel verslag over het boekjaar 2015
De penningmeester, Francis Buiter-Rosenboom, licht het financieel verslag toe.
In 2014 was de contributiefactuur vrij laat verzonden, vele facturen zijn in 2015 pas
voldaan. De facturen 2016 zijn eind 2015 verzonden, wat resulteerde in enkele
contributiebetalingen in 2015.
Wanneer een lid na diverse aanmaningen per e-mail en post niet de contributiefactuur heeft voldaan, wordt men geroyeerd.
De post secretariaat is hoger uitgevallen dan begroot, aangezien ten tijde van het
opstellen van de begroting niet bekend was hoeveel ondersteuning noodzakelijk zou
zijn, echter de ondersteuning van het secretariaat van KNMP hield vrij snel op.
De verenigingskosten zijn boven budget i.v.m. het passeren van de gewijzigde
statuten bij de notaris en i.v.m. het organiseren van een herregistratie
bijeenkomsten.
Han op ‘t Land merkt op dat begroting promocie foutief is aangezien de commissie
niet meer bestaat. De penningmeester erkent de fout, dit moet promotiemateriaal
zijn.
6. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2015
Ronald Cornelisz heeft samen met Rob Bussink de stukken van de penningmeester
doorgenomen op 6 april en in orde bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor
het goed uitgevoerde financiële beleid. Decharge wordt verleend aan de
penningmeester en bestuur.
7. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2016
Per acclamatie wordt Ronald Cornelisz herbenoemd voor de periode van 2 jaar.
De kascommissie 2016 zal bestaan uit Ronald Cornelisz en Rob Bussink.
8. Begroting boekjaar 2017
Uitgegaan wordt van 450 volwaardig betalende leden. De vereniging kent ook
studentleden en leden zonder functie die minder contributie betalen.
Omdat het bestuur wordt uitgebreid met enkele leden, zijn de bestuurskosten hoger
begroot (hogere vergaderkosten).
De kosten website zijn ook verhoogd. Het bestuur wil de vindbaarheid van de website
laten onderzoeken en vergroten.
De begroting wordt door de ALV vastgesteld.
9. Jaarverslag en activiteiten van de EIPG
Helaas is Amon Wafelman op het laatste moment verhinderd de ALV bij te wonen.
Twee NIA-leden zullen aanwezig zijn bij de algemene vergadering dit jaar. 2016 is
een lustrumjaar voor de EIPG.
10.Jaarverslag en activiteiten van STIP
Ton Steen, lid van de STIP-commissie meldt dat eind vorig jaar de STIP-commissie
vernieuwd is. Koen Belgers en René Huiskes waren inmiddels 5 jaar werkzaam als
industrieapothekers en geen “STIP (Startende Talentvolle Industrie Pharmaceuten)”
meer. Het komende jaar zullen diverse bijeenkomsten worden bezocht en

Notulen ALV NIA d.d. 14 april 2016

3/4

georganiseerd door de STIP-leden.

11.Verslag van de Stichting Registratie Industrie Apothekers
De StRIA moet de komende jaren meer gaan leven. Op basis van de statuten is de
StRIA een stichting, maar kent weinig leden. Het komende jaar zult u hier meer over
vernemen.
11a. Verslag van de herregistratecommissie
Het verslag van de herregistratiecommissie wordt voorgelezen door Frederiek Swart.
Aangeraden wordt te kijken op www.industrieapothekers.com/registratie hier vindt u
de laatste informatie en overzichten inzake de herregistratie.
Via de NIA-nieuwsbrief worden de leden ook op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen. De commissie kent de komende periode een adviserende rol richting
VWS. De uiterste herregistratiedatum voor de mensen die al vóór 2012 ingeschreven
stonden is is 1.1.2017.
12.Bestuursverkiezing
Irene Goertz-Berson, Jasper Lodder, Marcella Brouwer en Ton Steen worden per
acclamatie benoemd tot het bestuur. Mirena Nouwen wordt benoemd tot voorzitter.
Ton Steen zal de functie van secretaris op zich nemen en Marcella Brouwer de functie
van penningmeester.
Mirena neemt de voorzittershamer over en bedankt Francis en Florentine voor hun
inzet de afgelopen jaren.
13.Rondvraag
Alma Taams meldt dat volgend jaar de KNPSV de NIA-dag organiseert in Utrecht. De
leden zullen worden opgeroepen zich aan te melden om workshops te organiseren en
om aanwezig te zijn. De datum zal nog gecommuniceerd worden.
14.Sluiting
Om 19.15 uur sluit de nieuwe voorzitter, Mirena Nouwen, de vergadering.
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