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JAARVERSLAG 2017 
Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 

 
 
SECRETARIAAT  

Dr. Arjen Gerssen, RIKILT Wageningen Research, info@nvms.nl 

 

LEDENBESTAND 

Per 31-12-2017 bedroeg het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 711.  

 

BESTUUR 

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

Massaspectrometrie als volgt: Manfred Wuhrer (voorzitter), Christian Grün (secretaris tot april 2017), Maarten 

Altelaar (penningmeester), Eva de Rijke (programma), Dick-Paul Kloos (social media en programma tot 

november 2017), Arjen Gerssen (programma tot april 2017 en secretaris vanaf april 2017), Annemieke 

Kolkman (programma vanaf april 2017) en Jan Commandeur (social media en programma vanaf november 

2017). 

  
BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur heeft regulier vergaderd op 20-04-2017 en 24-11-2017. Van de vergaderingen zijn notulen 

gemaakt. 

 

LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergaderingen vonden plaats tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 20-04-2017 en tijdens de 

najaarsbijeenkomst op 02-11-2017.  

 

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 2017 

In 2017 organiseerde de NVMS twee bijeenkomsten over een scala aan massaspectrometrische onderwerpen. 

De voorjaarsbijeenkomst vond plaats op 20 april 2017 bij Universiteit van Amsterdam te Amsterdam. De 

bijeenkomst had als thema “new talents in mass spectrometry” en werd door een kleine 100 deelnemers 

bezocht. Doel van de bijeenkomst was om jonge wetenschappelijke talenten een podium te geven. Met een 

totaal van 11 sprekers afkomstig van 7 universiteiten is dit ruim behaald. 

De najaarsbijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met DSM en vond plaats op 2 november 2017 bij 

DSM te Delft. De bijeenkomst had als thema “Mass Spectrometry in Industry” en werd door ruim 100 

deelnemers bezocht. Doel van de bijeenkomst was om de massaspectrometrie vanuit een industriële kant te 
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belichten, dit werd gedaan door een 6-tal sprekers afkomstig uit diverse richtingen (DSM, Danone, Shell, 

Synthon, Unilever en Johnson & Johnson).  

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

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

weten Frank Klont (RUG), Noortje de Haan (LUMC), Florian Barré (M4I) en Gerda Vreeker (LUMC). De NVMS 

draagt tot 1000 Euro bij aan de gemaakte kosten voor het bezoek aan een internationaal wetenschappelijke 

congres. Verder heeft de NVMS nog beurzen toegekend van een bedrag van 300 Euro aan een 4-tal jonge 

onderzoekers [Mridula Prasad (Radboud), Fanny Boyaval (LUMC), Martijn Arts (M4I) en Aladdin Taha 

(Erasmus)] voor het bezoeken van het Ourcon V (Mass Spectrometry Imaging Conference) in Doorn.  

 

BELEIDSZAKEN 

Lidmaatschap van de NVMS was in 2017 gratis. In het lopende bestuursjaar hebben Christian Grün (secretaris) 

en Dick-Paul Kloos (social media en programma) afscheid genomen. Als opvolgend secretaris werd tijdens de 

ledenvergadering van 20-04-2017 Arjen Gerssen (tot april was Arjen verantwoordelijk voor programma) 

voorgedragen. De voordracht werd door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd. Voor de opvolging van de 

vetrokken bestuursleden is tijdens de ledenvergadering van 20-4-2017 Annemieke Kolkman (KWR) 

voorgedragen als bestuurslid programma en op 2-11-2017 Jan Commandeur (MSVision) voorgedragen als 

bestuurslid social media. De voordracht werd door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd bij de 

ledenvergaderingen. 

 

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.  
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