
JAARVERSLAG 2006 -2007 

Apr. Guy Demunck 

Het najaarscongres vond plaats te Hasselt op 21 en 22 oktober 2006 in het Best Western Hassotel 
en viel samen met de "Jeneverfeesten" in de stad, een gelegenheid om het in de lezingen 
uitgebreid over deze geestrijke drank te hebben. 45 Deelnemers schreven zich in. 
Het congres startte - in tegenstelling tot wat gebruikelijk is - met de Algemene Vergadering, met als 
belangrijkste punt op de agenda de verkiezing van een vernieuwd bestuur. 
Apr Guy Gilias, die gedurende 1 0 jaar de Kring als voorzitter heeft geleid gaf de fakkel door aan 
Annette Bierman, die aanvaardde. 
De Algemene Vergadering gaf bij unanieme stemming haar goedkeuring aan volgende mandaten: 
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Voor zijn lange staat van verdienste werd apr Guy Gilias benoemd tot erelid van de Kring. 

Op zondagvoormiddag brachten we een geleid (privé) bezoek aan het Nationaal Jenevermuseum. 
Het congres werd afgesloten met een vrije namiddag voor bezoek aan de stad- en jeneverfeesten. 

eHet nieuwe bestuur vergaderde op 20 januari te Antwerpen. 
Naast de voorbereiding van het voorjaars- en najaarscongres, werd beslist alle Bulletins te laten 
digitaliseren en te bekijken of de Apothekerskalender alsnog door de Kring kan worden 
uitgegeven. 
Ook werd een eerste rondvraag gedaan over de nota "Updating and Upgrading Pharmacy History" 
van de ISHP. De Kring zal hierover een schriftelijke vraag tot commentaar ontvangen vanwege de 
ISHP en hierop antwoorden na haar bestuursvergadering van juli. 
eHet voorjaarscongres ging door te Deventer in het Mercure hotel op 21 en 22 april 2007 met 
veertig deelnemers. 
Er werden zeven lezingen gehouden, waarvan een door een laatstejaarsstudente die haar scriptie 
over Digitalis als geneesmiddel voorbracht. Is dit een eerste stap in de aanbreng van verjonging in 
de Kring? 
Na de middaglunch werd per bus een geleid bezoek gebracht aan de stad Deventer en de Waag. 
eop 14 juli vergaderde het bestuur andermaal te Antwerpen. De navraag naar interesse voor de 
Apothekerskalender leverde geen resultaat op. Hiermede stopt deze jarenlange traditie bij gebrek 
aan belangstelling voor een dergelijk product zowel in Nederland als in Vlaanderen. 
De digitalisering van de Bulletins op DVD zal tegen het najaarscongres beëindigd zijn. Het budget 
van de penningmeester laat toe aan elk lid een exemplaar te overhandigen. Er worden 200 stuks 
aangemaakt. 
De nota over de toekomstvisie van de ISHP werd grondig besproken en de conclusies worden via 
onze afgevaardigde, Charles Libert, overgemaakt aan het bestuur van ISHP ter discussie op het 
Congres van de Internationale te Sevilla van 17 tot 22 september 2007. 
eDe Kring telde in 2006162 betalende leden en donateurs. 
e1n 2007 ontvielen ons twee ereleden: Pierre Julien (14.03.07) en Bernard Mattelaer(0S.07.07) 
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