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Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 

 

 

SECRETARIAAT  

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

 

LEDENBESTAND 

Per 31-12-2015 bedroeg het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 643.  

 

BESTUUR 

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

Massaspectrometrie als volgt: Rob Vreeken (voorzitter), Christian Grün (secretaris), Maarten Altelaar 

(penningmeester), Eva de Rijke (programma), Dick-Paul Kloos (social media en programma) en Arjen Gerssen 

(programma). 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur heeft regulier vergaderd op 09-06-2015. Bovendien heeft het bestuur op 03-02-2015, 01-03-2015, 

01-04-2015, 30-04-2015, 11-06-2015, 09-07-2015, 03-09-2015 en 17-09-2015 samen met de Belgische 

Vereniging voor Massaspectrometrie (BSMS) vergaderd. Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt. 

 

LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergaderingen vonden plaats tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 14-04-2015 en tijdens de 

najaarsbijeenkomst op 07-10-2015.  

 

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, openstaande vacatures, 

aan te vragen reisbeurzen, etc. Tevens is de samenstelling van het bestuur op de website met contactinformatie 

vermeld.  

 

ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAAR 

Activiteiten in 2015 

In 2015 organiseerde de NVMS twee bijeenkomsten over een scala aan massaspectrometrische onderwerpen. De 

voorjaarsbijeenkomst werd in samenwerking met de Werkgroep Klinische Massaspectrometrie van de NVKC 

georganiseerd op 14 april 2015 en had als thema Clinical Mass Spectrometry. De bijeenkomst vond plaats in het 

LUMC en werd bezocht door 141 deelnemers. Naast wetenschappelijke lezingen verzorgd door beginnende en 

gevorderde onderzoekers, vond er een postersessie plaats waarbij jonge onderzoekers hun onderzoeksresultaten 

konden presenteren. Er werd tevens een posterprijs uitgereikt voor de beste poster. Deze prijs, waaraan een 

bedrag van €1000 is gekoppeld te besteden aan een wetenschappelijk congres naar keuze, werd uitgereikt aan 

Sha Lou (LUMC). 

De najaarsbijeenkomst werd georganisserd in samenwerking met The Analytical Challenge en vond plaats op 7 

http://www.denvms.nl/


oktober 2015 in de Jaarbeurs te Utrecht. De bijeenkomst had als thema “Mass Spectrometry Imaging” en werd 

door ca. 70 deelnemers bezocht.  

 

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

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

Wessels (RadboudUMC), Michiel van de Waterbeemd (UU) en Tiffany Porta (M4I). De NVMS draagt tot 1000 Euro 

bij aan de gemaakte kosten voor het bezoek aan een internationaal wetenschappelijke congres. 

Tenslotte zal de NVMS in het voorjaar van 2016 wederom een tweedaagse conferentie organiseren. Deze 

conferentie zal samen met de BSMS worden georganiseerd. Voor de organisatie hebben gedurende het 

verslagjaar diverse overleggen plaatsgevonden zodat de conferentie net als in voorgaande jaren een succes 

wordt. 

 

BELEIDSZAKEN 

Lidmaatschap van de NVMS was in 2015 gratis. Gedurende het verslagjaar vond geen bestuurswissel plaats. 

 

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.  


