
Secretariaat KNCV Sectie Farmacochemie   
P. Molenveld 
Mercachem 
Postbus 6747 
6503 GE Nijmegen 
Tel. 024-3723355 
e-mail: peter.molenveld@mercachem.com  

   

 1 

KNCV Sectie Farmacochemie 

 

Verslag algemene ledenvergadering 22 maart 2019  

 

Onderwerp: Verslag algemene ledenvergadering 2019 KNCV Sectie 

Farmacochemie, Universiteit Utrecht, vrijdag 22 Maart 2019. 

Aanwezig:  Ca. 20 leden incl. het bestuur: Roland Pieters (aftredend voorzitter), 

Iwan de Esch (aantredend voorzitter), Peter Molenveld (secretaris), 

Bauke Albada (penningmeester), Frank Dekker, Laura Heitman, Ingrid 

Dijkgraaf, Stan van der Beelen, Henk Timmerman 

Auteur:  Peter Molenveld (Iwan de Esch, Bauke Albada) 

Datum: 27 maart 2019 (verslag) 

 

1. Opening 

Om 12:10 uur opent Roland Pieters namens het bestuur de vergadering en heet de 

aanwezigen welkom. 

 

2. Notulen ALV 23 maart 2018 

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering (d.d. 23 maart 2018) worden 

zonder wijziging goedgekeurd. 

 

3. Verslag van activiteiten in 2018 

Roland Pieters doet verslag van de activiteiten van de sectie in 2018. Zie jaarverslag 

2018 op http://farmacochemie.kncv.nl. 

 

4. Financieel overzicht 2018 en begroting 2019 

▪ Penningmeester Bauke Albada geeft een toelichting op het financiële overzicht van 

2018 en de begroting 2019 (zie jaarverslag 2018).  

▪ In 2018 waren de inkomsten van het voorjaarssymposium minder dan begroot 

maar dit jaar is er een hoge opkomst en inkomsten hoger dan begroot. 

▪ Na jaren van stabilisering in ledenaantal zet de lichte groei door, nl. van 284 naar 

286 leden. Het voorjaarssymposium 2019 heeft 7 nieuwe leden opgeleverd dus de 

strategie van ‘sectielid worden is goedkoper dan inschrijving symposium’ blijft 

werken. 

▪ Het FIGON lidmaatschap is relatief hoog t.o.v. wat we ervoor terug krijgen, bijv. 

Medicines is terug gegaan van 12 naar 1x per jaar. Ed Moret (FIGON) beaamt dit, 

er wordt door FIGON bestudeerd of bedrag lager kan. 

▪ In 2018 is er meer uitgegeven dan voorzien maar de kaspositie was sterk dus 

geen probleem. De insteek was geld te laten terugvloeien naar de leden. Jan-

Willem Toering (directeur KNCV) merkt op dat onse sectie tot de meest actieve 

behoort. Verder geeft hij aan dat de kaspositie van de KNCV hoog is. De secties 

http://farmacochemie.kncv.nl/
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worden daarom gemotiveerd om plannen te ontwikkelen die financieel 

ondersteund kunnen worden door de KNCV. De positie van de sectie die wat los 

staat van de centrale KNCV organisatie is een punt van discussie, zowel financieel 

als met betrekking tot de rechtspositie zijn er vraagtekens.  

 

5. KNCV, FIGON, EFMC 

 
KNCV 
De taken van de KNCV t.b.v. de sectie zijn:  

▪ Administratieve ondersteuning 

▪ Beheer Engelstalige website http://farmacochemie.kncv.nl en activiteitenagenda 

▪ Ledenwerving en administrative 

De Sectie levert juryleden voor de KNCV Golden Master Award (Laura Heitman) en 

de KNCV Gouden Spatel (Ingrid Dijkgraaf). 

Frans Koeman merkt op dat de website een module heeft om zelf mailings te 

versturen naar de leden. 

Henk Timmerman merkt op dat onlangs actief sectielid Gerrit Jan Koomen is 

overleden. De KNCV en het bestuur was hier niet van op de hoogte en er is geen 

aandacht aan besteed. In memoriam bericht UVA: 

http://hims.uva.nl/content/news/2019/01/in-memoriam-gerrit-jan-koomen-1941-

2019.html 

 

FIGON 

De sectie heeft contact gehad met FIGON over de relatief hoge kosten (zie boven). 

De opzet van FIGON Dutch Medicines Days wordt dit jaar anders (23/24 september 

2019 te Leiden in de Stadsgehoorzaal). FIGON partners moeten zich aansluiten bij 

themagroepen. In ons geval wordt dat voornamelijk ‘Discovery’ waarbij Ingid 

Dijkgraaf mede-organisator is van deze themagroep. Ook zal Ingrid actief betrokken 

zijn bij de themagroepen 'Biologicals' en 'Small molecules'. Het is waarschijnlijk dat 

we een korter tijdslot krijgen en daarom strenger moeten zijn in de selectie van 

presentaties. 

De presentatieprijswinnaar wordt namens Nederland afgevaardigd naar het EFMC-

YMCS symposium en verdient een reisbeurs van max. € 1200 naar het daaraan 

voorafgaande EFMC symposium. De winnaar van de posterprijs krijgt € 200. 

 

EFMC 

• De sectie is aangesloten bij de European Federation for Medicinal Chemistry. Peter 

Molenveld is namens Nederland Council Member. Henk Timmerman is adviseur. 

• Voor het voorjaarssymposium 2019 heeft de sectie een EFMC sponsorship 

waardoor internationale publiciteit is verkregen. 

http://farmacochemie.kncv.nl/
http://hims.uva.nl/content/news/2019/01/in-memoriam-gerrit-jan-koomen-1941-2019.html
http://hims.uva.nl/content/news/2019/01/in-memoriam-gerrit-jan-koomen-1941-2019.html
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• De sectie heeft tevergeefs een bid gedaan voor het EFMC symposium Advances in 

Synthesis and Medicinal Chemistry 2020 (Zagreb, Kroatie). Na tweemaal verlies is 

de motivatie wat gedaald en de vraag is of de sectie opnieuw een bid gaat doen. 

De KNCV heeft vergelijkbare ervaringen maar stimuleert en ondersteunt 

deelname. 

• Frank Dekker vraagt naar de feedback op onze brief met voorstellen voor 

wijzigingen van de procedure voor toekenning van de symposia. Peter en Henk 

antwoorden dat de EFMC dit positief heeft opgepakt en citeria zal opstellen maar 

dat de stemmingen blijven bestaan. Uit de notulen van de Executive Committee 

Meeting in Basel: 

 

 

7. Bestuurssamenstelling 

Frank Dekker (ex-penningmeester) en Roland Pieters (voorzitter) treden af en 

worden namens het bestuur door Ingrid Dijkgraaf bedankt voor hun inzet de 

afgelopen 7 jaar. Het voorzitterschap wordt overgenomen door Iwan de Esch. Het 

bestuur is nog op zoek naar een kandidaat uit het bedrijfsleven. 

 

8. Plannen 2019 

Iwan de Esch doet verslag van de geplande activiteiten van de sectie in 2019, zie 

jaarverslag 2018. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

▪ Riet Hilhorst stelt voor dat een nieuw bestuurslid zich bezig gaat houden met de 

communicatie om zodoende meer publiciteit voor de sectie te krijgen. 

▪ Jan-Willem Toering meldt de problematiek rondom open access publicaties. In 

Duitsland is een systeem opgezet om alle artikelen gratis te kunnen lezen. 

▪ Laura Heitman meldt dat er maar vier nominaties waren voor de proefschriftprijs 

2017-2018 en dat dat mogelijk kan zijn veroorzaakt door de vraag naar 5 

hardcopies. De meeste juryleden prefereren een papieren versie i.p.v een pdf. Dat 

mag ook een A4 kopie zijn. 

▪ Laura Heitman vraagt of de leeftijdsgebonden contributie voor studenten kan 

worden omgezet naar een student-afhankelijke contributie. Penningmeester 

Bauke Albada en KNCV vertegenwoordiger Frans Koeman zullen de mogelijkheden 

om dit in te voeren bestuderen; hier wordt positief op gereageerd door de ALV. 

▪ Iwan de Esch sluit de vergadering. 

 


