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SECRETARIAAT  

Dr. Christian Grün, Unilever, info@nvms.nl 

 

LEDENBESTAND 

Per 31-12-2013 bedroeg het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 596.  

 

BESTUUR 

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

Massaspectrometrie als volgt: Rob Vreeken (voorzitter), Maarten Altelaar (penningmeester), Henk Dekker 

(programma), Eva de Rijke (programma) en Christian Grün (secretaris). Per november is Dick-Paul Kloos 

toegetreden als bestuurslid “Social media” en programma. 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur heeft regulier vergaderd op 19-02-2013, 24-04-2013, 16-10-2013 en op 19-12-2013. Daarnaast 

heeft het bestuur 20-09-2013 en op 29-11-2013 telefonisch overleg gevoerd. Van de bestuursvergaderingen 

zijn notulen gemaakt. 

 

LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergaderingen vonden plaats tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 11-04-2013 en tijdens de 

najaarsbijeenkomst op 07-11-2013.  

 

WEBSITE 

De NVMS bezit haar eigen domeinnaam (www.nvms.nl). Tevens bezit de NVMS een e-mailadres 

(info@nvms.nl). In november is de website vernieuwd en wordt door het bestuurslid social media en de 

secretaris beheerd. De vernieuwde website beoogd via social media links een groter publiek te trekken en een 

grotere bereikbaarheid voor haar leden te bewerkstelligen. 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 2013 

In 2013 organiseerde de NVMS twee bijeenkomsten over een scala aan massaspectrometrische onderwerpen 

die bezocht werden door in totaal ca. 150 deelnemers.  

De voorjaarsbijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Intravacc op het RIVM terrein te Bilthoven 

en werd gehouden op 11 april 2013. Thema van de bijeenkomst was: “From micro to nano: sensitivity 

improvements in LC-MS bioanalysis”. Deze bijeenkomst trok in totaal 103 deelnemers. Naast een bescheiden 

bijdrage van de deelnemers, werd de bijeenkomst bekostigd door sponsorgelden. 

De najaarsbijeenkomst op 7 november 2013 was onderdeel van The Analytical Challenge en trok ca. 50 

deelnemers.  

NVMSNVMS



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

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

Duvivier (WUR) en Marco Benevento (UU). De NVMS draagt tot 750 euro bij aan de gemaakte kosten voor het 

bezoek aan een internationaal wetenschappelijke congres. 

 

BELEIDSZAKEN 

Lidmaatschap van de NVMS was in 2013 gratis.  

Zoals tijdens de bestuursvergadering op 25/10/2012 besloten, is het bestuur uitgebreid met een zesde 

bestuurslid die met name de portefeuille “Social media” zal beheren. Na oproep onder de leden, hebben zich 

twee kandidaat bestuursleden gemeld. In de ledenvergadering tijdens de najaarsbijeenkomst is besloten dat 

Dick-Paul Kloos per direct deze functie zal vervullen.  

 

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.  


