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SECRETARIAAT  

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

 

LEDENBESTAND 

Per 31-12-2018 bedroeg het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 755.  

 

BESTUUR 

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

Massaspectrometrie als volgt: Manfred Wuhrer (voorzitter), Arjen Gerssen (secretaris), Maarten Altelaar 

(penningmeester), Eva de Rijke (programma), Annemieke Kolkman (programma) en Jan Commandeur (social 

media en programma). 

  
BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur heeft regulier vergaderd op 12-04-2018 en 15-11-2018. Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt. 

 

LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergaderingen vonden plaats tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 12-04-2018 en tijdens de 

najaarsbijeenkomst op 15-11-2018.  

 

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 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 2018 

In 2018 organiseerde de NVMS twee bijeenkomsten over diverse massaspectrometrische onderwerpen. De 

voorjaarsbijeenkomst vond plaats op 12 april 2018 bij KWR te Nieuwegein. De bijeenkomst had als thema “small 

molecules and structure elucidation” en werd door een kleine 100 deelnemers bezocht. Totaal waren er 7 lezingen 

en werd een bezoek gebracht aan het analytische chemische laboratorium van KWR.  

De najaarsbijeenkomst vond plaats op 15 november 2018 in het O|2 gebouw van de Vrije Universiteit (VU) in 

Amsterdam. De bijeenkomst had als thema “Bioanalysis” en werd door 85 deelnemers bezocht. Totaal waren er 

7 lezingen met sprekers afkomstig van 6 verschillende NL universiteiten. Wederom was er een interessante 

rondleiding georganiseerd om de diverse analytische faciliteiten van de VU te bezoeken op het gebied van 

bioanalyse. 

Het congres stimuleringsfonds, betaald uit de reserves van de NVMS, heeft dit jaar beurzen toegekend aan 2 

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

Hadavi (M4I) en Bram Heijs (LUMC). De NVMS draagt tot 1000 Euro bij aan de gemaakte kosten voor het bezoek 

http://www.denvms.nl/


aan een internationaal wetenschappelijke congres. Verder heeft de NVMS nog beurzen toegekend van een bedrag 

van 650 Euro aan een 5-tal jonge onderzoekers [Lisanne Kempkes (Radboud), Sjors Bakels (Radboud), Yu-HSien 

Lin (Universiteit Utrecht), Tobias Woerner (Universiteit Utrecht) en Max Hoek (Universiteit Utrecht)] voor het 

bezoeken van het Isolated Biomolecules Biomolecular Interactions op Texel.  

In 2018 heeft de NVMS in samenwerking met Ron Heeren (M4I) en Albert Heck (Universiteit Utrecht) een bid 

uitgebracht voor de organisatie van de 24ste International Mass Spectrometry Conference (IMSC) in 2022. Tijdens 

de IMSF vergadering op 26-8-2018 in Florence is na diverse stemronden het NVMS bid de winnaar geworden. 

Tegenstand kwam van de Britse Massaspectrometrie vereniging (Manchester) en de Poolse Massaspectrometrie 

vereniging (Warschau). Dit zal betekenen dat van 27 augustus t/m 2 september 2022 het IMSC in Maastricht 

(MECC) zal worden georganiseerd. De laatste keer dat de IMSC in Nederland is georganiseerd is in 1991 geweest, 

als NVMS zijn we er trots op dat we dit congres voor naar verwachting 1500 bezoekers mogen gaan organiseren.    

 

BELEIDSZAKEN 

Lidmaatschap van de NVMS was in 2018 gratis. In het lopende bestuursjaar zijn de termijnen van Maarten Altelaar 

(penningmeester) en Eva de Rijke (programma) afgelopen. Ivm de aanstaande NVMS-BSMS Rolduc meeting is 

besloten hun termijn te verlengen t/m Rolduc meeting (2-4-2019) dit is tijdens de ledenvergadering van 15-11-

2018 met de achterban besproken. Voor de opvolging zijn tijdens de najaarsbijeenkomst Richard Scheltema 

(Universiteit Utrecht) en Isabelle Kohler (Leiden Academic Centre for Drug Research) voorgedragen voor 

respectievelijk penningmeester en lid programmacommissie. De voordracht voor beide werd door de aanwezige 

leden unaniem goedgekeurd. Richard en Isabelle zullen als aspirant lid al betrokken zijn bij de organisatie van 

Rolduc en na Rolduc formeel toetreden tot het bestuur.  

 

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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