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In 2012 werd terug aangeknoopt met de traditie van het organiseren van twee meerdaagse 
congressen per jaar. Op 14 en 15 april congresseerden wij op het prachtige domein van Rolduc te 
Kerkrade. Op zaterdag kregen wij na de lezingen een gegidste rondleiding door de historische 
gebouwen van deze voormalige abdij, die eindigde bij een aperitief in de barokke bibliotheek. De 
avond werd besloten met een verzorgd diner. Tijdens de algemene ledenvergadering van zondag 
werd de nieuwe website van de Kring ( www.kringbenelux.eu) voorgesteld. Gezien de afgelegen 
ligging van de congresplaats was geen namiddagactiviteit voorzien, zodat iedereen tijdig huiswaarts 
konden keren. 
Op 29 en 30 september vergaderden 37 leden in het hotelAldheim Zimmerhof, centraal gelegen in het 
provinciestadje Lier. De lezingen gingen door in de gevangenispoort, een uitzonderlijke locatie. Op 
zondagnamiddag was een bezoek aan de Bruegeltentoonstelling en de Zimmertoren voorzien. 
In augustus werd de jaarlijkse nieuwsbrief verstuurd waarin naast de aankondiging van de 31 e 
Farmaceutisch Historische Dag te Arnhem, melding werd gemaakt van een aantal interessante 
tentoonstellingen in Nederland en Vlaanderen. Ook de website van de Kring werd uitgebreid 
toegelicht. 
Het bestuur vergaderde op 21 januari in de lokalen van de Koninklijke Apotekersvereniging van 
Antwerpen en op 14 juli te Rotterdam, ten huize van de voorzitter. Naast de congresorganisatie 2012-
2013 werd vooral aandacht besteed aan de ledenadministratie en de verdere uitbreiding van de 
website. De collega's Hugo Leupe en Charles Libert stelden om gezondheidsredenen hun 
bestuursmandaat ter beschikking. Het bestuur besliste om in 2013 collectief ontslag te nemen, twee 
nieuwe kandidaten aan te zoeken voor het opvullen van de vrijgekomen bestuursmandaten en het 
nieuwe bestuur te laten verkiezen tijdens de algemene ledenvergadering van april te Lessines. Ook 
het voorstel van project voor het opstellen van apothekers-biografieën door prof em Deelstra werd 
positief geëvalueerd. 
Het jaar 2012 werd afgesloten met een positief financieel resultaat zodat een verhoging van de 
contributie niet aan de orde is. 
De Kring telde in 2012 106 leden, waarvan 6 ereleden, 53 Nederlandse en 47 Vlaamse betalende 
leden. 7 Leden werden geschrapt wegens langdurige achterstand van contibutie betaling. Wij 
registreerden ook 6 nieuwe leden. 
In 2012 overleden apr Hubert Van den Branden tèn gevolge van een smartelijk ongeval, 
mevrouw Renée Mattelaer, echtgenote van ons erelid en oud-voorzitter Bernard Mattelaer en 
mevrouw Marthe Delbeke-Vander Schelden uit leper. 

Apr Guy De Munck 
Secretaris 
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