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SECRETARIAAT  

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

 

LEDENBESTAND 

Per 31-12-2014 bedroeg het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 632.  

 

BESTUUR 

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

Massaspectrometrie als volgt: Rob Vreeken (voorzitter), Maarten Altelaar (penningmeester), Eva de Rijke 

(programma) en Christian Grün (secretaris) en Dick-Paul Kloos (social media en programma). Per april is Henk 

Dekker (programma) afgetreden. Hij werd in deze functie in oktober opgevolgd door Arjen Gerssen. 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur heeft regulier vergaderd op 24-06-2014 en op 16-10-2014. Van de bestuursvergaderingen zijn 

notulen gemaakt. 

 

LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergaderingen vonden plaats tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 14-04-2014 en tijdens de 

najaarsbijeenkomst op 16-10-2014.  

 

WEBSITE 

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

(info@nvms.nl). De 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 2014 

In 2014 organiseerde de NVMS twee bijeenkomsten over een scala aan massaspectrometrische onderwerpen. 

De voorjaarsbijeenkomst stond in het teken van het 50-jarig bestaan van de vereniging en dit werd gevierd 

met een driedaagse bijeenkomst van 13-15 april 2014 in de Abdij van Rolduc. Naast internationale sprekers 

was er ruimte voor (jonge) onderzoekers voor het presenteren van onderzoeksresultaten. De bijeenkomst werd 

bezocht door ca. 220 deelnemers. Tijdens de bijeenkomst is de eerste NMVS Award for Outstanding Research 

uitgereikt aan dr. Jeroen Krijgsveld. Tevens zijn tijdens de bijeenkomst prijzen uitgereikt voor de beste flash en 

poster presentaties, namelijk aan Karolina Skraskova (FOM-AMOLF) (Flash Presentation), Rickdeb Sen (WUR) 

(Poster Presentation) en Mark Jansen (FOM-AMOLF) (Poster Presentation). Aan deze prijzen is een geldbedrag 

van 1000 Euro verbonden dat besteed mag worden aan een wetenschappelijk congres naar keuze.  

De najaarsbijeenkomst vond plaats op 16 oktober 2014 in de Universiteit van Wageningen en had als thema 



“Food and Environmental Mass Spectrometry”. Deze bijeenkomst werd bezocht door 80 deelnemers.  

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

wetenschappers voor het houden van een lezing op een internationaal wetenschappelijk congres, te weten 

David Falck (LUMC), Guinevere Kammeijer (LUMC), Anne Bruinen (FOM-AMOLF) en Jonathan Martens (RU). De 

NVMS draagt tot 750 Euro bij aan de gemaakte kosten voor het bezoek aan een internationaal 

wetenschappelijke congres. 

Verder heeft de NMVS gepoogd om in 2018 het International Mass Spectrometry Conference (IMSC) in 

Nederland te mogen organiseren. Hiervoor heeft zij samen met eminente Nederlandse wetenschappers op het 

gebied van de massaspectrometrie en een PCO een bidboek opgesteld. Het doel was om het IMSC, dat 

gewoonlijk ca. 2000 bezoekers trekt, in het MECC in Maastricht te organiseren. Dit bidboek is tijdens het IMSC 

in 2014 in Geneve aan de leden van de International Mass Spectrometry Foundation (IMSF) ter stemming 

voorgelegd. In totaal streden drie vereniging uit verschillende landen mee om het IMSC te mogen organiseren, 

te weten Spanje, Italië en Nederland. Tijdens de stemming kreeg Italië de meeste stemmen, waardoor het 

IMSC in 2018 in Florence zal plaatsvinden.  

Tenslotte heeft de NVMS met het overlijden van Prof. Nico Nibbering een prominent lid en erelid verloren. In 

zijn lange carrière heeft hij een grote stempel gedrukt op de Nederlandse massaspectrometrie in het algemeen 

en de NVMS in het bijzonder. 

 

BELEIDSZAKEN 

Lidmaatschap van de NVMS was in 2014 gratis.  

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 april 2014 is Henk Dekker na twee volle termijnen als bestuurslid 

afgetreden. Een oproep van het bestuur voor een opvolger heeft geresulteerd in zes kandidaten, waarvan het 

bestuur na een grondige selectie Arjen Gerssen tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering op 16 

oktober 2014 als bestuurslid heeft voorgedragen. Hiermee gingen de leden akkoord. 

 

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.  


