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SECRETARIAAT  

Dr. Christian Grün, Unilever, christian.grun@unilever.com 

 

LEDENBESTAND 

Per 31-12-2012 bedroeg het aantal leden van de Sectie Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 599.  

 

BESTUUR 

Gedurende het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur van de Sectie Nederlandse Vereniging voor 

Massaspectrometrie als volgt: Sander Koster (voorzitter), Rob Vreeken (penningmeester), Henk Dekker 

(programma), Maarten Altelaar (programma) en Christian Grün (secretaris).  

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur heeft regulier vergaderd op 23-01-2012 en op 25-10-2012.  

 

LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergadering vond plaats tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 29-03-2012; daarnaast vond er 

een ledenvergadering plaats tijdens de najaarsbijeenkomst op 25-10-2012.  

 

WEBSITE 

De NVMS bezit haar eigen domeinnaam (www.denvms.nl). In 2012 is hier een extra domeinnaam aan 

toegevoegd (www.nvms.nl). Beide namen zijn aan de Kamer van Koophandel gemeld. De website is vernieuwd 

en wordt door de secretaris beheerd. Via de website wordt informatie verstrekt over bijeenkomsten en 

openstaande vacatures. Tevens is de samenstelling van het bestuur op de website met contactinformatie 

vermeld.  

 

ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAAR 

Activiteiten in 2012 

In 2012 organiseerde de NVMS twee bijeenkomsten over een scala aan massaspectrometrische onderwerpen 

die bezocht werden door in totaal bijna 316 geïnteresseerde deelnemers.  

De voorjaarsbijeenkomst werd georganiseerd samen met onze Belgische zustervereniging en werd van 28 t/m 

30 maart 2012 in Rolduc gehouden. Deze bijeenkomst trok in totaal 225 deelnemers (inclusief sponsoren). Een 

kort verslag van deze bijeenkomst is verschenen in het C2W. Verder is een impressie van het symposium terug 

te vinden op de NVMS website (www.nvms.nl/rolduc-2012). 

De najaarsbijeenkomst op 25-10-2012 werd medegeorganiseerd door de TU Delft en trok 91 deelnemers. 

Thema van deze bijeenkomst was: “Small (Bio)molecules”. 

Het congres stimuleringsfonds, betaald uit de reserves van de NVMS, is dit jaar toegekend aan vier 

wetenschappers voor het houden van een lezing op een internationaal wetenschappelijk congres. Dit zijn 

Jessica Bereszczak (UU), Tim J.A. Dekker (LUMC), Joost Snijder (UU) en Nadine Mascini (FOM AMOLF). De 

NVMS draagt tot 750 euro bij aan de gemaakte kosten voor het bezoek aan een internationaal 
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wetenschappelijke congres. 

 

BELEIDSZAKEN 

Lidmaatschap van de NVMS was in 2012 gratis en zal in 2013 gratis blijven.  

De voorzitter heeft aangegeven per 1 januari 2013 zijn functie neer te leggen. In de ledenvergadering tijdens 

de najaarsbijeenkomst is besloten dat Rob Vreeken per 1/1/2013 de functie van voorzitter zal vervullen. Er is 

verder besloten dat Maarten Altelaar per 1/1/2013 de functie van penningmeester zal vervullen. Tenslotte is 

besloten dat Eva de Rijke als nieuw bestuurslid zal worden aangesteld. Zij zal de portefeuille “Programma” 

beheren samen met het zittende bestuurslid Henk Dekker. Verder is er tijdens de bestuursvergadering op 

25/10/2012 besloten het bestuur verder uit te breiden met een bestuurlid dat belast zal worden met social 

media zaken. Dit bestuurlid zal ook de website gaan beheren. 

 

SLOTOPMERKING 

De NVMS is een vereniging die open staat voor iedereen die interesse heeft voor de massaspectrometrie. 

Lidmaatschap van de KNCV of de NNV is geen vereiste om lid te kunnen zijn van de NVMS.  


