
Apr Guy De Munck, Secretaris 

Apr G. Gillias opent de vergadering om 14.05 u in aanwezigheid van 33 aanwezigen. 
Omwille van de jeneverfeesten die dit weekeinde in Hasselt plaats vinden en het geplande bezoek aan 
het Nationaal Jenevermuseum op zondag voormiddag wordt de algemene vergadering dit jaar aan het 
begin van het congres gehouden. 

1. Verslag werkjaar 2005/2006. 
De voorzitter leest bij afwezigheid van de secretaris het jaarverslag voor, dat melding maakt van twee 
bestuursvergaderingen en twee congressen in oktober 2005 te Mechelen en in mei 2006 te 
Medemblik. 
Ook het probleem van het slinkend aantal leden kwam tijdens de bestuursvergaderingen uitgebreid 
aan de orde, zonder dat een passende oplossing werd gevonden. 

2.Financiëel verslag door de penningmeester. 
Het boekjaar sluit af met een positief resultaat mede doordat de congressen budjet-neutraal zijn en de 
uitgaven, voornamelijk de druk- en verzendkosten van het bulletin, onder controle blijven. 
Per 31.12.2005 telde de Kring 162 betalende leden en donateurs. 
Gezien het grote aantal achterstallige lidmaatschappen met bijhorende aanmaningen werd vanaf 
2006 een einddatum opgegeven voor de betalingen van het lidmaatschap wat een merkelijke 
verbetering in de aanbetalingen met zich meebracht. 
Gezien het positieve kasresultaat stelt de penningmeester voor de contributie onveranderd te 
behouden op 30 voor gewone leden en 50 ( of meer) voor donateurs. 
Dit voorstel wordt met unanimiteit door de vergadering aanvaard. 
Tot slot dankt de penningmeester mevrouw Gommers, secretaresse op KAVA, voor het zorgvuldig 
bijhouden van de ledenlijst en voor de verzending van de congresuitnodigingen en bulletins. 

3.Bestuurswissel vanaf 21.10.2006. 
Na 20 jaar activiteit binnen de Kring namelijk 20 jaar als redacteur en 10 jaar als voorzitter met de 
organisatie van 6 congressen, geeft apotheker Gilias te kennen dat de tijd voor de overdracht van zijn 
functie is aangebroken, wat tevens gepaard gaat met een herschikking binnen het bestuur. 
Het bestuur stelt Annette 8ierman voor als nieuwe voorzitter, wat door de vergadering met handgeklap 
wordt bevestigd. Zij wordt zo in het 56-jarig bestaan van de Kring de zesde voorzitter, de derde 
Nederlandse en eerste vrouwelijke voorzitter. 
In een bewogen toespraak dankt apr. Gilias alle bestuursleden voor de aangename samenwerking en 
betrekt zijn echtgenote eveneens bij de hulde om haar nooit aflatende steun en medewerking. 

De bestuurssamenstelling zal dan vanaf 2007 de volgende zijn: 

Voorzitter: 
Ondervoorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 
Redacteur: 
PR-congressen: 
Assessoren: 

AfgevaardigdelSHP: 

Annette Bierman (N) 
Ghislain Vercruysse (8) 
Guy De Munck (8) 
Hugo Van der Meer (NI) 
Guy Gillias (8) 
Katia Van Gelder-Vermeulen (NI) 
Christian De Backer (8) 
Hugo Leupe (8) 
Charles Libert (8) 
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In haar toespraak dankt Annette Bierman voor het in haar gestelde vertrouwen en huldigt zij Guy Gilias 
voor zijn tienjarig voorzitterschap en zijn benoeming per 1.8.06 tot lid van de Académie Internationale 
pour l'histoire de la Pharmacie. 
Zij stelt Guy Gilias voor als erelid van de Kring, wat door de vergadering bij handgeklap wordt 
bevestigd. 

4. Voorjaarscongres 2007. 
Dit congres zal plaatshebben te Deventer op 21 en 22 april 2007 in het Mercure hotel. 
Deventer is een van de oudste steden van Nederland en als Hanzestad schitterend aan de IJssel 
gelegen. 

5.Najaarscongres 2007. 
Apr Hugo Leupe stelt voor dit congres te organiseren te Oudenaarde op 6 en 7 oktober 2007. 
Er stelt zich wel een probleem met een beperkte capaciteit aan hotelkamers. Dit zal verder onderzocht 
worden. 

6. Mededelingen en rondvraag. 
Op 20 december heeft bij Christie's te Amsterdam de veiling plaats van de verzameling Wittop Koning. 
Bij uitputting van de agenda besluit de nieuwe voorzitter de vergadering. 
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