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SECRETARIAAT  

Dr. Arjen Gerssen, Wageningen Food Safety Research, info@nvms.nl 

 

LEDENBESTAND 

Het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie (NVMS) was op 31 december 2020, 

792 leden. Dit is een toename van 19 leden vergeleken met 31 december 2019.  

 

BESTUUR 

In het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur van de NVMS: Manfred Wuhrer (voorzitter), Arjen 

Gerssen (secretaris), Richard Scheltema (penningmeester), Isabelle Kohler (programma), Annemieke Kolkman 

(programma) en Jan Commandeur (social media en website). 

  
BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur heeft regulier vergaderd op 9-07-2020 en 16-12-2020. Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt. 

 

LEDENVERGADERING 

Door de coronamaatregelen is er één online algemene ledenvergaderingen geweest op 31 juli 2020.  

 

WEBSITE 

De NVMS heeft een eigen domeinnaam (www.nvms.nl). Ook bezit de NVMS een e-mailadres (info@nvms.nl). De 

website beoogt 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. De samenstelling van het bestuur is op de website met contactinformatie vermeld. In 2020 heeft de 

NVMS het logo gemoderniseerd maar met behoud van het karakter van het vorige logo.  

 

ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAAR 

Activiteiten in 2020 

In 2020 is door de geldende coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomst geweest. De voorjaarsbijeenkomst 

stond gepland voor 2 april bij het FELIX laboratorium in Nijmegen. Het programma rond het onderwerp 

“Hyphenation” was gereed en voor de bijeenkomst waren ook al veel inschrijvingen. Door de coronamaatregelen 

in april 2020 hebben we besloten de bijeenkomst te verplaatsen naar het najaar 2020. Ook in het najaar (oktober) 

waren restricties van kracht. Daarom is besloten om geen reguliere NVMS bijeenkomst te organiseren. Als NVMS 

hebben we een succesvol online event gehad op 27 november. We zijn er als NVMS-gemeenschap trots op dat 

wij als Nederland twee opeenvolgende Thomson Medal winnaars hebben. Dit zijn Albert Heck (2018) en Ron 

Heeren (2020). In een interview door Esther Thole vertellen ze in een zeer open gesprek wat ze drijft en hoe hun 

wetenschappelijke carrière zich heeft ontwikkeld. Het interview is terug te zien via 

https://www.nvms.nl/index.php/e-nvms-meeting/.  

 

 

http://www.denvms.nl/
https://www.nvms.nl/index.php/e-nvms-meeting/


Het congres stimuleringsfonds, betaald uit de reserves van de NVMS, heeft dit jaar een beurs toegekend aan een 

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

den Boer. De NVMS draagt tot 1000 Euro bij aan de gemaakte kosten voor het deelnemen aan een internationaal 

wetenschappelijk congres.  

 

In 2022 wordt in Maastricht het IMSC conference georganiseerd. De voorbereidingen voor dit congres zijn al 

begonnen. Namens de NVMS is Isabelle Kohler bestuurslid in de Stichting IMSC 2022 Conference. De overige 

NVMS leden zijn vertegenwoordigd in het local organizing committee (LOC). In 2020 zijn er 3 vergaderingen van 

het LOC geweest. In de vergaderingen zijn de mogelijke effecten van corona op de organisatie van het congres 

besproken. Ook is gestart met het samenstellen van het wetenschappelijke programma. Het IMSC conference 

gaat door in 2022 en de verwachting is dat het een fysieke bijeenkomst wordt. 

 

Impact van de coronamaatregelen 

In 2020 hebben de coronamaatregelen op iedereen en dus ook op de NVMS-gemeenschap een grote impact 

gehad. Zeker tot midden 2021 hebben de maatregelen een effect op ons. Een van de effecten is dat de 

NVMS/BSMS Rolduc 2021 bijeenkomst niet zal plaatsvinden. Rolduc heeft na een faillissement een doorstart 

gemaakt dus hopelijk kunnen we na 2022 weer een Rolduc meeting organiseren. Voor 2021 zullen we een reeks 

aantal onlinebijeenkomsten organiseren. De eerste over massaspectrometrie in COVID-19 gerelateerd onderzoek 

staat gepland op 5 februari 2021. 

 

BELEIDSZAKEN 

Lidmaatschap van de NVMS was in 2020 gratis. In het lopende bestuursjaar is het termijn van Arjen Gerssen 

(secretaris) formeel verlopen. Bij de algemene ledenvergadering van 31 juli 2020 is een verlenging van het 

termijn van Arjen tot de Rolduc meeting 2021 aangenomen. Door het niet doorgaan van de Rolduc bijeenkomst 

zal Arjen in de komende algemene ledenvergadering van 5 februari stoppen. 

 

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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