
VERSLAG ALGEJvfENE VERGADERING 
OP 26 APRIL 2009 

Apr. Guy De Munck, secretaris 

GEN, 

De voorzitter, dr Annette Bierman, opent de vergadering te 9.50 uur in aanwezigheid van 25 
aanwezigen. De vertraging is te wijten aan een technisch defect aan de geluidsinstallatie, dat 
jammerlijk niet opgelost geraakt tijdens de lezingen. 

1.ln Memoriam 
De voorzitter spreekt een In Memoriam uit voor ons erelid professor dr. Henriette Bosman
Jelgersma die op 26 februari 2009 te Oegstgeest overleed in de ouderdom van 82 jaar. De 
Kringleden hebben haar tijdens vele congressen leren kennen als een voortreffelijk 
congresorganisator en gedreven farmaciehistoricus. De vergadering neemt rechtstaande enige 
ogenblikken stilte in acht. 

2.Goedkeuring van de notulen van de vorige Algemene Vergadering. 
Deze worden goedgekeurd mits volgende wijziging: bij de Historische Dag zal de Kring niet zelf 
instaan voor logement, maar wel adressen voorstellen waar door de leden individueel kan 
gereserveerd. 

3. Jaarverslag 2008 deel 2. 
De secretaris leest het jaarverslag over het tweede deel van het jaar 2008. Dit verslag wordt in het 
Bulletin gepubliceerd. (N.v.d.r.:verslag 2007/2008 verscheen in Bulletin 116, pag. 1 ). 

4. Financieel jaarverslag 2008. 
De penningmeester is verheugd te kunnen meedelen dat in tegenstelling tot de huidige financiële 
chaos de Kring een goed jaar 2008 heeft gekend aangezien het jaar is afgesloten met een batig 
saldo van€ 1.069,43. Het is verheugend te merken dat een groot deel van de leden als contributie 
€ 50 betaalt ipv € 30. Dank zij de inspanningen van collega Guy Gilias zijn de kosten voor het 
drukken van het Bulletin weer gedaald zonder dat de kwaliteit hieraan heeft ingeboet. 
De vergadering keurt de rekeningen goed en s,teunt het voorstel om de contributie niet te verhogen. 

5. Congresplanning 
39" Internationaal Congres heeft plaats te Wenen van 16 tot î 9 september 2009. 
Vrijdag 25 september gaat een Van de Sandedag door te Leiden in de universitaire bibliotheek. Er 
zullen stukken getoond worden uit de collectie. De Clusiustuin is verplaatst naar zijn 
oorspronkelijke locatie en wordt bezocht. Aanvang van de bijeenkomst om 10.30 uur. 
27 oktober Farmaceutisch Historische Dag te Arnhem. 
17-18 april 201 0: voorjaarscongres te Gouda. 

6. Mededeling 
De Erasmus publishing geeft een korting van 10% op de aankoop van boeken. Vanaf €30 moeten 
geen portkosten betaald worden. 
De voorzitter dankt de redacteur Guy Gilias voor het tijdig en verzorgd opleveren van het Bulletin, 
dat ook vandaag weer aan de aanwezigen kan overhandigd worden. 
Er zijn geen verdere vragen. 
De voorzitter sluit de Algemene Vergadering om 10.05 uur. 
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