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LEDENBESTAND 

Per 31-12-2019 bedroeg het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 773.  

 

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 tot 1 april 2019), Eva de Rijke (programma tot 1 april 2019), Annemieke Kolkman (programma), 

Jan Commandeur (social media en website?), Isabelle Kohler (programma vanaf 1 april 2019) en Richard 

Scheltema (penningmeester vanaf 1 april 2019). 

  
BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur heeft regulier vergaderd op 28-05-2019 en 17-10-2019. Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt. 

 

LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergaderingen vonden plaats tijdens de Rolduc bijeenkomst op 1-04-2019 en tijdens de 

najaarsbijeenkomst op 17-10-2019.  

 

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 (twitter en linkedin) 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. In 2019 is de website vernieuwd, de engine achter de website is geüpdated alsmede dat de website 

visueel aantrekkelijker is gemaakt en meer actuele informatie bevat.  

 

ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAAR 

Activiteiten in 2019 

In 2019 organiseerde de NVMS twee bijeenkomsten over een scala aan massaspectrometrische onderwerpen. De 

voorjaarsbijeenkomst werd georganiseerd samen met onze Belgische zustervereniging en werd van 31 maart t/m 

2 april 2019 in Rolduc gehouden. Deze bijeenkomst trok in totaal ruim 200 deelnemers. Er waren in totaal 40 

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

verscheidenheid van onderwerpen bespraken. Verder waren er 75 poster presentaties. 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. 

 

http://www.denvms.nl/


 

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werd tevens de NVMS Young Talent Award uitgereikt aan Dr. Shane Ellis. Verder 

werden posterprijzen ter waarde van €1000,- uitgereikt aan Dr. Victor Somovilla (Universiteit Utrecht) en Dr. 

Karli Reiding (Universiteit Utrecht). Tevens werd een prijs ter waarde van €1000,- uitgereikt aan drs. Rianne van 

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

de kosten van een massaspectrometriecongres naar keuze te dekken. 

De najaarsbijeenkomst vond plaats op 17 oktober 2019 in Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De 

bijeenkomst had als thema “Young Talents in Mass Spectrometry” en werd door meer dan 90 deelnemers bezocht. 

Totaal waren er 7 lezingen met sprekers afkomstig van diverse NL universiteiten. Wederom was er een 

interessante rondleiding georganiseerd om het Center for Proteomics and Metabolomics binnen LUMC te 

bezoeken. 

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 Oleg 

Klykov (UU) en Naomi Vos (M4I). 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 2019 gratis. In het lopende bestuursjaar zijn de termijnen van Maarten Altelaar 

(penningmeester) en Eva de Rijke (programma) afgelopen. Voor de opvolging zijn tijdens de najaarsbijeenkomst 

2018 Richard Scheltema (Universiteit Utrecht) en Isabelle Kohler (Leiden Academic Centre for Drug 

Research/Leiden University) aangenomen als lid voor respectievelijk penningmeester en lid 

programmacommissie. Richard en Isabelle zijn als aspirant lid betrokken geweest bij de organisatie van Rolduc 

en op 1-4-2019 formeel toegetreden 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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