
KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 

Verslag Algemene Ledenvergadering te Leiden op 14 juni 2015 

De vergadering vond plaats in het Best Western City Hotel Leiden n.a.v. het jaarlijks congres 
van de Kring op zondag 14 juni 2015. 
De voorzitter Annette Bierman opent de vergadering om 9.20 u in aanwezigheid van 23 leden. 
Lieten zich verontschuldigen: de collega's Bolt, Hupperetz, Van der Meer en Daems. 
Het verslag van de Algemene Vergadering te Leuven ( gepubliceerd in het Bulletin 128) werd 
goedgekeurd. 
De secretaris leest het jaarverslag 2014 voor. De voorzitter dankt de redacteur voor het 
gepresteerde werk voor het steeds tijdig afleveren van het Bulletin. 
Het financieel verslag 2014 van de penningmeester wordt voorgelezen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat het jaar is afgesloten met een negatief saldo te wijten aan de verhuiskosten van 
het archief van de Kring en een groot aantal wetenschappelijke boeken en tijdschriften van 
Antwerpen naar Urk, een tussenkomst in de organisatiekost van het congres te Leuven en het 
beëindigen van het donateurschap van de vroegere OPG. Het eigen vermogen van de Kring 
kan dit eenmalige verlies echter zonder problemen verwerken. Derhalve is ook de contributie 
voor 2015 niet verhoogd. 
Voor het volgend congres in 2016 wordt Urk voorgesteld waar zich het Centrum voor 
Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn bevindt geflankeerd door het Centrum voor Medisch 
Erfgoed. 
Voor 2017 wordt gedacht aan de stad Mechelen n.a.v. de herdenking rond 500 jaar Dodoens. 
Hierbij zal Guy Gilias contact opnemen met de stad Mechelen voor de organisatie van een 
tentoonstelling. 
Aan de website wordt verder gewerkt. 
Uit de rondvraag blijkt dat als datum voor het congres de voorkeur uitgaat naar begin juni. De 
redacteur doet een oproep voor het aanleveren van kopij voor het Bulletin. Het Nationaal 
Congres van de Italiaanse afdeling gaat door in Milaan met als thema Voeding en 
Gezondheid. 
Hierop sluit de voorzitter de vergadering om 9.40u. 

Apr. G. De Munck 
secretaris 
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