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Net zoals in 2009 werd in 201 O slechts één meerdaags congres gepland. Dit jaar was het de beurt 
aan Nederland om voor de organisatie in te staan. Op 17 en 18 april 201 O vergaderden wij te 
Bodegraven in hetTulip lnn hotel met 40 aanwezigen. In de voormiddag kon de stad Bodegraven 
worden bezocht met o.a. zijn Kaasmuseum. De namiddaglezingen gingen door in het hotel. Tijdens 
de Algemene Vergadering op zondag werd een In Memoriam uitgesproken voor ons erelid prof. dr. 
Chris De Backer die overleed op 27 juni 2009. Dr. apr. Sjoerd C. Wicherink werd met algemeenheid 
van stemmen tot nieuw bestuurslid verkozen. Op zondagnamiddag werd een bezoek gebracht aan 
het Nationaal Farmaceutisch Museum "De Moriaan"te Gouda. 

Op 25 september ging de najaarsbijeenkomst door te Antwerpen in de Peeter van 
Coudenberghezaal van KAVA, in aanwezigheid van 33 deelnemers. Hierbij kon na de middaglunch 
de tentoonstelling 175-jaar KAVA worden bezocht. 

De Farmaceutisch Historische Dag, waarop alle kringleden werden uitgenodigd, vond plaats op 28 
oktober in het congrescentrum Kumpalan Bronbeek te Arnhem. 

We moesten vaststellen dat voor de ééndagscongressen te Antwerpen en Arnhem weinig 
belangstelling bestond respectievelijk vanwege de Nederlandse en Belgische leden. 

Het bestuur vergaderde in januari te Antwerpen en in juli te Rotterdam, ten huize van de voorzitter. 
Naast de voorbereiding en evaluatie van de congressen, bezonnen de bestuursleden zich over de 
toekomst van de geschiedenis van de farmacie en de kringwerking op vraag van ons bestuurslid 
Charles Libert en dit n.a. v. de oprichting van een "think-tank" door de ISHP over dit probleem. 
Het jaar 201 O sloot af met een positief financieel resultaat dank zij een beheersing van de kosten 
voor het drukken van het Bulletin en de . strikte congresorganisatie. Bovendien kon de 
lidmaatschapsbijdrage behouden blijven op het peil van 2009. 

In augustus werd een Nieuwsbrief verstuurd met een kalender van de komende congressen, de 
voorstelling van een aantal interessante tentoonstellingen en enkele mededelingen. 
In 201 O overleed mevr. Tilly van de Sande, echtgenote van apr. Jaap Van de Sande uit Vlissingen. 
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