
KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 

Verslag Algemene ledenvergadering te Leuven op 19 oktober 2014. 

De voorzitter dr. Annette Bierman opent de vergadering om 9.10u in 
aanwezigheid van 18 leden. 
Het jaarverslag 2013 wordt voorgelezen door de secretaris, Het dient aangevuld 
met de vermelding van het overlijden op 26 december 2013 van ons 
gewaardeerd medelid apr. Leonard De Causmaecker. 
Er wordt overgegaan tot een gedeeltelijke bestuursverkiezing. 
De collega's Vercruysse en Wicherink beëindigen hun mandaat. De voorzitter 
dankt hen voor de jarenlange samenwerking binnen het bestuur. 
De kandidaturen van Harm Beukers uit Leiden en van Evelien Vanden Berghe uit 
Brugge worden met algemeenheid van stemmen aanvaard. 
De mandaten van de zittende bestuursleden worden bij handgeklap 
herbevestigd. 
Het financieel verslag over het jaar 2013 opgesteld door de penningmeester 
wordt voorgelezen. Hierbij blijkt het jaar 2013 een normaal financieel verloop te 
hebben gekend, met gelukkig geen uitschieters, die het vermogen negatief 
zouden hebben beïnvloed en met een positief saldo ten opzichte van 2012. 
Hierdoor diende de contributie voor 2014 niet te worden verhoogd. 
Wel is het jammer dat het donateurschap van het vroegere OPG, nu Mediq, komt 
te vervallen. Hierdoor komt een einde aan de belangrijke en gewaardeerde steun 
die de OPG gedurende vele jaren aan onze Kring heeft verleend. 
Voor de congresplanning van volgend jaar merkt de voorzitter op dat twee 
weekendcongressen per jaar teveel lijken en wordt er voorgesteld in 2015 slechts 
één congres te organiseren bij voorkeur in het voorjaar, aangezien er in de 
oktobermaand teveel leden verhinderd zijn door allerlei verplichtingen. In 2015 
komt Nederland aan de beurt voor de organisatie. 
Bij de rondvraag wordt voorgesteld steun te verlenen aan de APB (Algemene 
Pharmaceutische Bond) of aan het VAN (Vlaamse Apothekers Netwerk) niet als 
donateur maar voor hun congresorganisatie. 
De redacteur meldt dat het Bulletin 127 van oktober 2014 is verstuurd en eerlang 
zal toekomen bij de leden. 
Hierop sluit de voorzitter de vergadering te 9.30u. 

Apr. G. De Munck 
secretaris 
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