
VOORWOORD 

Apr. Guy Gilias 

Tijdens het Jubileumcongres 2000 legde het bestuur er de nadruk op om 
werk te maken van het werven van nieuwe leden en vooral om het ledenbestand 
te verjongen. Dit met de bedoeling om het dynamisme van onze Kring minstens 
te behouden en nog liever te verbeteren. Deze vrome wens is niet nieuw, want 
sinds mijn aantreden als voorzitter, vijf jaar geleden, hebben we tal van bronnen 
aangeboord om de Kring meer bekendheid te geven in de hoop dat daaruit 
spontaan nieuwe (en liefst jonge) collega's onze gelederen zouden aandikken. Ik 
wil u vandaag concreet tonen welke moeite werd gedaan : 

- het Apothekersblad van België publiceert graag tweemaal per jaar een verslag 
van onze congressen, met foto's en op een aantrekkelijke manier gepubli
ceerd. Dit blad verschijnt op een goede 5.000 exemplaren en ALLE officina 
apothekers van België krijgen het toegestuurd. Naast deze publicatie kan men 
niet kijken. Nochtans is de respons bedroevend. 

- Sommige vakbladen (al dan niet louter publicitair van een farmaceutische 
firma) zijn bereid een bekendmaking van onze congressen op te nemen. Dui
zenden apothekers krijgen het voor ogen, en toch is het resultaat nul. 

- Bij meerdere gelegenheden kreeg ik de kans om tijdens een plaatselijke 
gebeurtenis op medisch of farmaceutisch gebied, de Kring aan te prijzen dank 
zij een grote, goed zichtbare tekst en idem infobladen met inschrijvingsformu
lier. Alle moeite blijkt ook hier tevergeefs. 

- Onlangs werd ik door een Tarificatiedienst gevraagd voor het opzetten van 
een tentoonstelling. Vele kijklustigen konden niet kijken naast de publiciteit 
voor onze Kring. Vele infobladen werden meegenomen, maar geen enkel 
keerde ingevuld terug. 

Hiermee wil ik u illustreren hoe frustrerend alle werk is, hoe ontmoedigend vast 
te stellen dat de interesse inderdaad heel beperkt is. Is de geschiedenis van de 
farmacie dan op sterven na dood ? Stellig niet, want diegenen die deze discipline 
beoefenen doen het met hart en ziel. En omdat het allemaal enthousiaste mensen 
zijn, durf ik aan hen, dus aan u, een dringende oproep doen voor persoonlijke 
ledenwerving. 
Spreek binnen uw vriendenkring een mogelijke geïnteresseerde aan, nodig hem 
uit naar één of meerdere congresdagen, maak uw Kring kenbaar bij uw plaatselij
ke beroepsvereniging, wek interesse op bij uw stagiair of personeel, maak 
gebruik van een plaatselijke gebeurtenis op medisch of farmaceutisch gebied om 
over de Kring te spreken. 
Met een kleine inspanning kan ieder lid meewerken de Kring groter te maken, 
van jong bloed te voorzien om de volgende vijftig jaar te verzekeren. 
Mag ik rekenen op uw medewerking ? 
Dank u. 
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