NVFM Algemene Ledenvergadering
4 april 2019
Locatie 78, Bunnik

Aanwezig: Jaap van Snippenberg, Naomi Tielen, Marleen Hamelink, Erik de Rooij, Tina Bengtson,
Mark Rengelink, Peter Baltussen, Tobi Drinkenburg, Marlies Flaat-de Groot, Paula van Gelderen, Jan
Paul Groot, Jolien Janus, Merel Koppejan, Corafien Kuck-Baas, Erik Severius, Roland van der Vliet,
René van de Vrede.
Afwezig met kennisgeving: Marijn Kraakman, Richard Kimmels, Heleen Liedorp.
1. Opening en welkom
De vergadering wordt geopend om 14.13 uur.
Jaap heet iedereen hartelijk welkom en benoemt de mooie opkomst, dat wel eens minder is geweest.
Ook staat Jaap even stil bij de sponsorslide, waarop een aantal zaken opvallen: nieuwe partner
InnSense B.V. en kennispartner MOA Profgroep Healthcare waarmee de NVFM vorig jaar een
partnership is aangegaan.
2. Binnengekomen stukken n.a.v. deze vergadering
Er zijn geen binnengekomen stukken.
3. Vaststelling agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13-2-2018
Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
5. Terugblik 2018
Jaap geeft een korte terugblik op 2018.
In 2018 hebben er, naast de Algemene Ledenvergadering, vier (kennis)bijeenkomsten
plaatsgevonden:
• 22 maart 2018
Bijeenkomst Samenwerking
• 21 juni 2018
Masterclass Business Plan
• 20 september 2018
Market Access meeting
• 15 november 2018
Update Wet- en Regelgeving
Bij de laatste drie bijeenkomsten (uit bovenstaande opsomming) waren er circa 50 deelnemers
aanwezig. De bijeenkomst in maart trok circa 25 deelnemers. Wat de lage opkomst van deze
bijeenkomst veroorzaakt is lastig te zeggen. Het kan het onderwerp zijn, maar de keuze voor de
datum kan ook een mogelijkheid zijn. Naast deze bijeenkomsten vond er in november ook een
Adviesraad plaats. Met de input van de adviesraad wordt de inhoud voor 2019 bepaald.
Door het partnership tussen de NVFM en MOA Profgroep Healthcare heeft de NVFM i.s.m. Ipsos een
bijdrage mogen leveren aan het MIE congres, in de vorm van een presentatie. De presentatie trok 30
personen. Voor de zichtbaarheid van de NVFM is deze deelname zeer goed geweest.
6. Financiën: verslag 2018 en begroting 2019
Naomi neemt het woord inzake de financiën. Zij licht de realisatie van 2018 toe en geeft daarbij aan
dat het kort gezegd een heel gezond jaar is geweest. Op de realisatie van inkomsten en kosten is te
zien dat de vereniging zuinig heeft geleefd, maar er ook meer sponsorinkomsten waren dan gepland.
De sponsorcommissie heeft in 2018 goede slagen gemaakt in het aantrekken van nieuwe sponsoren.
Dit levert hogere inkomsten op dan is begroot.
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Aan de uitgavenkant is te zien dat de administratielasten gelijk zijn gebleven. De bureaulasten en prkosten zijn minder geworden, de overige kosten zijn iets gestegen. Aan de bijeenkomsten is minder
uitgegeven, gemiddeld € 1.000,- minder per bijeenkomst, dan begroot. Dit heeft te maken met
sprekers die geen kosten vragen of een locatie die minder kost dan begroot.
Dit alles levert op dat de vereniging met een plus van € 14.000,- het jaar afsluit.
Roland van der Vliet geeft aan dat het goed is om te zien dat 10% van de inkomsten uit contributie
wordt gehaald. Hij vraagt of dit te maken heeft met een groter wordend ledenaantal?
Het bestuur antwoordt dat zij het afgelopen jaar een incassobureau heeft ingezet om achter
contributie achter te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat er meer contributiegelden zijn betaald
(ook uit voorgaande jaren). Het incassobureau wordt dan ook vastgehouden voor komende
jaren. Daarnaast hebben er vaker introducés en niet-leden deelgenomen aan de
bijeenkomsten. Deze opbrengst wordt ook meegenomen onder het kopje ‘contributiegelden’.
Naomi bespreekt vervolgens de begroting van 2019. De contributiegelden worden gelijk gehouden. De
sponsoring wordt teruggeschroefd, dit omdat er dit jaar enkele sponsoren weg zijn gegaan.
Voor het lustrum wordt € 5.000,- uit het spaargeld opgenomen om een mooie bijeenkomst neer te
kunnen zetten. In 2019 worden er vier in plaats van de gebruikelijke vijf bijeenkomsten georganiseerd,
doordat de Algemene Ledenvergadering van vandaag gecombineerd is met een evenement. Voor pr
en communicatie staat dit jaar meer begroot; er wordt meer geld gereserveerd voor het aantrekken
van nieuwe leden door middel van pr-acties.
Vanuit de ledenvergadering komen geen vragen op de begroting. De begroting wordt dan ook
vastgesteld.
7. Verslag kascontrolecommissie
Kascontrole, bestaande uit Jan Paul Groot en Michel Weyts, heeft gekeken naar het afgelopen
boekjaar. Daaruit zijn geen opvallende zaken gebleken. Naomi geeft aan dat er dit jaar nog een
accountantscontrole zal plaatsvinden, om de afgelopen jaren te checken.
Jan Paul Groot wordt door het bestuur bedankt voor zijn inzet voor de kascontrolecommissie.
Ter plaatse wordt een oproep gedaan voor een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. Deze vraag
wordt positief beantwoord door Tobi Drinkenburg.
8. Decharge aan het bestuur
De kascommissie verleend decharge aan het bestuur.
9. Bestuurswisselingen en voordrachten:
a. Aftreden Jaap van Snippenberg als voorzitter en bestuurslid
b. Voordracht Tina Bengtson als Algemeen bestuurslid
c. Voordracht Mark Rengelink als Algemeen bestuurslid
d. Benoemen Naomi Tielen als voorzitter
Jaap treedt na vijf bestuursjaren, waarvan vier als voorzitter, af als voorzitter en bestuurslid.
Naomi wordt voorgedragen als voorzitter. De ledenvergadering stemt in met dit voorstel, waarna Jaap
de voorzittershamer overdraagt aan Naomi.
Tina en Mark krijgen beiden een momentje om zich voor te stellen aan de ledenvergadering.
- Tina is 20 jaar werkzaam binnen farma. Zij is begonnen aan de medische kant en daarna
overgegaan naar de marketing zijde. Ze heeft mede hierdoor een brede achtergrond in farma.
Tina kent de NVFM nu een jaar, en heeft sinds mei 2018 meegekeken met het bestuur. Zij
houdt zich bezig met de activiteitencommissie en zal het penningmeesterschap overnemen.
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Mark is al een aantal jaren lid van de NVFM, voor de tweede keer. Eind jaren 90 is hij ook lid
geweest van de vereniging, maar destijds vond hij niet wat hij zocht. Mark ik o.a. voorzitter
geweest van een hockeyschool en penningmeester van een tennisschool. Mark gaat als
bestuurslid de sponsorcontracten onderhouden.

Na deze voorstelrondes wordt de ledenvergadering gevraagd om te stemmen over de voordrachten.
Mark Rengelink en Tina Bengtson worden beiden door de ledenvergadering ingestemd als algemeen
bestuurslid.
10. Lustrum
Tina neemt namens de activiteitencommissie het woord. De lustrumbijeenkomst zal plaatsvinden op
20 juni 2019. Het thema van de bijeenkomst is toekomstgericht. De titel wordt snel bekend gemaakt.
Het programma wordt momenteel in elkaar gezet en is bijna rond. De bijeenkomst zal vlak na de lunch
starten met een mooi sprekersprogramma. De bijeenkomst wordt afgesloten met een etentje met alle
deelnemers.
Tijdens het lustrum wil het bestuur kijken naar de toekomst op verschillende fronten. Hoe ziet de
toekomst (van farma) eruit? Bijna alle sprekers staan in optie. Tijdens de bijeenkomst zal een spreker
ingaan op de ontwikkelingen binnen de farmaceutische industrie over 15-20 jaar, een onderzoeker zal
tonen wat er op het onderzoeksvlak in de toekomst gaat gebeuren, een andere spreker zal laten zien
welke competenties er nodig zijn om in de toekomst het vak nog te kunnen uitoefenen.
Leden ontvangen binnenkort een vragenlijst om te inventariseren hoe zij de toekomst zien. Deze
vragenlijst wordt in samenwerking met Ipsos opgesteld en uitgevoerd.
11. Rondvraag en sluiting
Peter Baltussen vraagt naar aanleiding van het aanstellen van de twee nieuwe bestuursleden, hoe het
bestuur de verhouding ziet tussen mensen die in farma werken en mensen die niet voor een
farmaceut werken. Deze laatste categorie heeft dan wel meer tijd om vrij te maken voor de vereniging,
want zij bepalen eigen planning (t.o.v. werknemers farmaceut), maar de verhoudingen moeten wel
goed blijven.
Naomi geeft aan dat dat het spanningsveld is van de vereniging. De verhoudingen binnen het
bestuur zijn 50/50. Marleen, Marijn en Naomi zijn werkzaam bij een farmaceut. Erik, Tina en
Mark zijn zelfstandigen. Erik benoemt het onderzoek wat het bestuur i.s.m. Ipsos gaat
uitvoeren over de toekomst van farma. Stel dat daar uitkomt dat er een verschuiving is, dan
zal het bestuur hier zeker iets mee moeten doen. Jan Paul Groot haakt hierop in dat het
bestuur naar zijn mening een afspiegeling moet zijn van de leden. Naomi haalt aan dat het
bestuur de verhoudingen (farma vs. zelfstandigen) binnen de leden na zal kijken.
Erik benoemt dat deze ALV een mooi moment is om aan alle huidige NVFM-leden, zeker
diegenen die in vaste dienst zijn van farmaceuten, om lid te worden van commissies of
bestuur om mee te denken en te werken.
Merel Koppejan geeft aan dat bij aanmelding voor het lidmaatschap gevraagd wordt of diegene een
bestuurs- of commissiefunctie ambieert. Zij heeft aangegeven hier interesse in te hebben, maar is
benaderd of gepolst.
Erik biedt namens het bestuur excuses aan dat zij niet is benaderd en geeft aan haar hier op
een later moment over te willen spreken.
Corafien Kuck-Baas merkt op dat leeftijd van NVFM-leden die zij op bijeenkomsten tegenkomst vooral
tussen de 40 en 50 jaar is. Bij de VIG hebben ze Young VIG, gaat de NVFM zich ook richten op het
aantrekken van jongeren?
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Naomi geeft aan dat er binnen bestuur al ideeën zijn uitgewisseld over dit onderwerp. Erik legt
de vraag van Corafien deels terug bij de leden. Nodig jouw jonge collega’s uit om lid te
worden. Stimuleer hen om naar NVFM-bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering te
komen.
Na de rondvraag neemt Naomi het woord om Jaap te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het
NVFM bestuur. Er volgt een applaus van de ledenvergadering. Naomi benoemt de gedrevenheid van
Jaap in het zoeken van sponsoren, wat geresulteerd heeft in een mooie groei in sponsoren. In zijn rol
als voorzitter wist Jaap de vergaderingen goed te leiden en herinnerde hij geregeld bestuursleden aan
openstaande acties, waarvoor het bestuur erg dankbaar is.
De vergadering wordt gesloten om 14.45 uur.
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