
KRING VVVR VE GESCtlIEVENIS VAN VE 
PtlARlvtACIE IN BENELUX 

Ver~A~Verg,cule,Y~îcvGeeiop 10 eîpvÛ/2011. 

In afwezigheid van de voorzitter dr. Annette Bierman, opent de ondervoorzitter apr. Ghislain Vercruysse de 

vergadering om 10. 00 uur in de kapel van het Gasthuismuseum in aanwezigheid van 36 aanwezigen. 

1. In Memoriam 
De vergaderring neemt enkele ogenblikken stilte in acht in aandenken aan onze overleden leden. 

2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering te Bodegraven op 18 april 2010. 
Het verslag werd uitgedeeld aan de aanwezigen. Er zijn geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

De secretaris merkt op dat op de vraag om badges nog niet werd ingegaan aangezien de ledenlijst nog moet 

verbeterd worden op foute naamsvermeldingen. 

3. Jaarverslag 201 0 
De secretaris leest het jaarverslag voor van 2010. 

4. Financieel verslag over 2010 
Wegens de afwezigheid door ziekte van de penningmeester brengt apr. Guy Gilias verslag uit. Het jaar sluit af 

met een toename van het vermogen van€ 2.990,01 vnl. het gevolg aan een daling van de drukkosten van het 

Bulletin een belangrijk overschot van het congres te Bodegraven. De penningmeester stelt dan ook voor om 
de contributie voor 2012 te behouden op 30 en 50 Euro. Er zal, gezien de positieve financiële resultaten, 

onderzocht worden of het "Winckelboeck" geschreven door apr. Gilias in eigen beheer kan uitgegeven 
worden en aan de leden aangeboden. Het Bulletin zal in de toekomst onder wikkel verzonden worden door de 

drukker en bijgevolg niet meer uitgedeeld worden tijdens het congres. De Kring wordt vanaf 2011 lid van de 

vzw Hospitium, vereniging voor de geschiedenis van de hospitalen en de zorgverpleging en apr. Gilias 

vertegenwoordigt er onze Kring. 

5. Congresplanning 2011/2012 
Het 40e Internationaal Congres gaat door te Berlijn van 14 tot 17 september 2011. Een groot aantal 

Kring leden zal deelnemen aan dit congres. 
Op 11 november gaat de najaarsbijeenkomst door te Brugge tijdens een symposium in samenwerking met 

Montanus Brugge, Nonnius Antwerpen, Palfijnstichting Gent en Societas Belgica Historia Medicinae. Apr. 

Van Haverbeke leest het voorlopig programma voor. 
Het voorjaarscongres zal doorgaan in Oudenbosch (NI). De juiste datum zal in de Nieuwsbrief van augustus 

worden vermeld. 

6. Toezending ledenlijsten. 
Het probleem van de privacy stelt zich niet zo lang te lijst enkel binnen de ledenkring circuleert. Wel moeten 

alle foutieve schrijfwijzen en aanspreektitels eerst verbeterd worden. 

7. Mededelingen en rondvraag. 
Volgens informatie van apr. Daems is de historische apotheek in Maaseik gerestaureerd en heeft er een 

tentoonstelling plaats vanaf 1 mei. 

De ondervoorzitter sluit de vergadering om 10.20 uur 

GuyDeMunck 

Secretaris 
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