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SECRETARIAAT  

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

 

LEDENBESTAND 

Per 31-12-2016 bedroeg het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 667.  

 

BESTUUR 

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

Massaspectrometrie als volgt: Rob Vreeken (voorzitter tot april 2016), Manfred Wuhrer (voorzitter vanaf april 

2016), 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 01-06-2016 en 03-11-2016. Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt. 

 

LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergaderingen vonden plaats tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 18-04-2016 en tijdens de 

najaarsbijeenkomst op 03-11-2016.  

 

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 2016 

In 2016 organiseerde de NVMS twee bijeenkomsten over een scala aan massaspectrometrische onderwerpen. De 

voorjaarsbijeenkomst werd georganiseerd samen met onze Belgische zustervereniging en werd van 17 t/m 19 

april 2016 in Rolduc gehouden. Deze bijeenkomst trok in totaal bijna 250 deelnemers. Er waren in totaal 40 

lezingen, waarvan zeven key-notes en 33 uit ingezonden abstracts geselecteerde lezingen die een 

verscheidenheid van onderwerpen bespraken. Deelnamekosten konden worden beperkt door het aantrekken van 

sponsoren. De sponsoren kregen, afhankelijk van het gekozen sponsorpakket, de mogelijkheid om een 

advertentie in het abstractboek te plaatsen, een brochure uit te delen, of een stand in te richten. Van deze 

bijeenkomst zijn foto’s gemaakt die met de deelnemers zijn gedeeld.  

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werd tevens de NVMS Award for Outstanding Research uitgereikt aan Prof. Dr. 

Albert Heck. Verder werden posterprijzen ter waarde van €1000,- uitgereikt aan drs. Anne Bruinen (M4I) en drs.  

Sam Tamara (UU). Tevens werd een prijs ter waarde van €1000,- uitgereikt aan drs. Sander Streng (UMC 

Maastricht) voor de beste flash presentatie. De prijzen kunnen worden aangewend om (een deel van) de kosten 

http://www.denvms.nl/


van een massaspectrometriecongres naar keuze te dekken. 

 

De najaarsbijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en 

vond plaats op 3 november 2016 bij het NFI te Den Haag. De bijeenkomst had als thema “Forensic Mass 

Spectrometry” en werd door ruim 100 deelnemers bezocht.  

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 Martin 

Paine (M4I), Renske Penning (UU), Lieke Lamont (M4I) en Freddie van Geenen (WUR). De NVMS draagt tot 1000 

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

 

BELEIDSZAKEN 

Lidmaatschap van de NVMS was in 2016 gratis. In het lopende bestuursjaar heeft Rob Vreeken als voorzitter 

afscheid genomen. Als opvolgend voorzitter werd tijdens de ledenvergadering van 18-04-2016 werd Manfred 

Wuhrer (LUMC) voorgedragen. De voordracht werd door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.  

Daarnaast zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging drastisch herzien. De huidige dateren 

uit 1991, toen de vereniging is opgericht en het is gebleken dat ze niet meer voldoen. Tijdens de ledenvergadering 

gehouden op 3 november 2016 zijn de herziene statuten en huishoudelijk reglement ter stemming gebracht. De 

aanwezigen gingen unaniem akkoord. Daar het quorum niet werd gehaald (ten minste tweederde van alle leden 

aanwezig tijdens de stemming) werd een tweede ledenvergadering belegd op 29 november 2016. Ook tijdens 

deze stemming gingen alle aanwezige leden akkoord, waarmee de statuten- en huishoudelijk reglementswijziging 

bekrachtigd werd. 

 

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.  


