
K'RING VOO'R VE GESCtlIEVENIS VAN VE PtlA'RlvlACIE 
IN 'BENELUX 
Vev~A ~ Vev~U1ff-C-e-'Rütduo (Kevkrade,) op 15 etpvÛl 2012. 

Apr. G. De Munck 

1. De voorzitter Dr Annette Bierman opent de vergadering om 9.45 uur en verwelkomt 24 
aanwezigen. 

2. De notulen van de Algemene Vergadering te Geel op 1 O april 2011 en gepubliceerd in 
het Bulletin 121 van oktober 2011 worden unaniem goedgekeurd. 

3. De secretaris leest het jaarverslag over 2011. 
4. Daar de penningmeester verontschuldigd is verwoordt de voorzitter de aanbeveling van 

deze laatste om de contributie voor 2013 te behouden op resp,30 en 50 euro, gezien de 
gunstige financiële toestand van de vereniging. 

5. De congresplanning voor 2012 voorziet een tweedaags najaarscongres te Lier op 29 en 
30 september. Op vraag van een van de leden - of er terug tweemaal per jaar een 
meerdaags congres wordt voorzien - antwoordt de voorzitter hierop bevestigend aangezien 
de eendaagse bijeenkomsten de leden blijkbaar niet aanzetten tot deelname. 
Voor 2013 bestaan nog geen plannen langs Nederlandse zijde. Apr Gilias stelt voor het 
voorjaarscongres van 2013 te organiseren in het Hópital Notre Dame à la Rose te Lessines, 
dat nu volledig gerestaureerd is. Hij stelt ook voor het najaarscongres van 2014 te 
organiseren in Leuven naar aanleiding van de herdenkingsfeesten van 500 jaarVesalius. 

6. Sjoerd Wicherink stelt de nieuwe website van de Kring voor, die op bewonderend applaus 
wordt onthaald. De leden worden opgeroepen om het adres www.kringbenelux.euinhun 
favorieten op te slaan. Deze website vermeldt de komende congressen, bevat links naar de 
buitenlandse verenigingen, geeft u de mogelijkheid om alle bulletins tussen 1951 en 2006 te 
raadplegen en zal de ledenlijst bevatten, die echter via een paswoord enkel door de leden kan 
geconsulteerd worden. Ook de necrologieën kunnen op de website worden geplaatst. 
Berichten kunnen worden gepost op kringbenelux@euronet.nl 

7. Hendrik Deelstra doet een oproep tot het opstarten van een gemeenschappelijk project 
voor het opstellen van biografische nota's van overleden apothekers. Het is namelijk zeer 
moeilijk om over overleden collega's de nodige gegevens te verkrijgen. Zo vermeldt het 
Nationaal Biografisch Woordenboek van België slechts 36 namen van apothekers. Andere 
verenigingen hebben biografische nota's op hun website staan. Hij stelt voor om op onze 
website een galerij van belangrijke apothekers uit België en Nederland te plaatsen en dit in het 
Nederlands, Frans en Engels, zodat we op termijn een soort "Kring-Wikipedia" bekomen. 

8. De voorzitter meldt het ontslag van Hugo Leupe als bestuurder wegens gezondheidsreden. 
Aan hem en de afwezige zieken zal een kaart gestuurd worden met de wensen voor een 
spoedig herstel. 
We vernemen ook het overlijden van Apr Tillo Geldof op 30 maart 2012, bestuurslid van 
1994 tot 2001 en auteur van het boek Pond era Medicinalia. 

9. De voorzitter sluit de vergadering om 10, 15 uur. 

Apr. Guy De Munck 
secretaris 
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