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Het bestuur
In 2019 is het bestuur vier keer ter vergadering bijeengekomen (7 maart, 27 juni, 5 september en 12
december). Er hebben zich geen wijzigingen in het bestuur voorgedaan. Aan het einde van 2019
heeft Jard Baljet de taak van secretaris van Nathalie Beijersbergen overgenomen.
De samenstelling van het bestuur was als volgt:
- Toine Pieters (voorzitter)
- Nathalie Beijersbergen (secretaris)
- Peter Wittop Koning (penningmeester)
- Henk Buurma
- Jard Baljet
- Wim Rakhorst
- Laurien Rook
- Liesbeth Muller
- Chris Heerkens
Het jaar 2019, enige opvallende zaken
Het jaar kenmerkt zich door een voorzetting van reeds in gang gezette ontwikkelingen, zoals
realisering van een vijfde tentoonstelling in het Nationaal Farmaceutisch Museum (NFM) onder de
titel ‘Automatisering in de apotheek’, de organisatie van de Farmaceutisch Historische Dag (FHD) in
het najaar en een verdere integratie van Foksdiep 6 in het Trefpunt Medische Geschiedenis in Urk.
Nieuwe ontwikkelingen waren de herstructurering van de financiën (boekhouding), de
eigendomsoverdracht van Foksdiep 6 te Urk, waar de fysieke verzameling van de SFE is gehuisvest,
naar de KNMP en de organisatie in het voorjaar van een symposium in het Trefpunt (Urk), met
speciale aandacht voor het icoon van de farmaceutische geschiedschrijving, dr. D.A. Wittop Koning.
Bestuurlijke zaken
- Peter Wittop Koning heeft zijn functie als penningmeester serieus opgepakt. Daarmee is de
boekhouding gestructureerd en inzichtelijk geworden. Afgesproken werd dat er bij nieuwe
projecten gewerkt wordt met een vooraf goedgekeurde begroting en looptijd om risico’s te
verkleinen.
- In december nam Jard Baljet de functie van secretaris over van Nathalie, die sinds de
oprichting van de stichting die rol heeft vervuld.
- Op aandringen van de stichting heeft de KNMP het eigendom van Foksdiep 6 overgenomen
van Annette Bierman.
- Via Liesbeth Muller is contact met Optima Farma ontstaan. Dit contact heeft geleid tot een
bezoek van het bestuur van Optima Farma aan Urk en een stand van onze stichting op haar
Voorjaarscongres op 13 april.
- Er is een privacyverklaring en -reglement opgesteld om te voldoen aan de AVG.
- Nathalie Beijersbergen heeft een facebookpagina aangemaakt om meer bekendheid aan de
SFE te geven.
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Financiën
De financiën zijn in een nieuw systeem ondergebracht. De jaarrekening 2018 is goedgekeurd en aan
de publicatieverplichtingen t.b.v. de ANBI-status is voldaan.
Activiteiten
- Op 14 maart 2019 hebben de Districtsvertegenwoordigers van de KNMP op Urk een
vergadering gehouden. Zij konden op deze wijze met onze verzameling en locatie in Urk
kennis maken.
- Op 9 april bezochten 100 studenten Medische Technologie het Trefpunt waarbij ook ons
farmaceutisch historisch depot op de locatie Foksdiep 6 een rol heeft gespeeld als
ontvangstruimte. Voor onze collectie was veel belangstelling.
- Op 8 mei is onder grote belangstelling (60 gasten) het symposium “de apotheker als
farmaciehistoricus” georganiseerd, met speciale aandacht voor dr. D.A. Wittop Koning.
Tijdens het symposium gaf de familie Wittop Koning een inkijk in het leven als dochter en
zoon van deze icoon van de Nederlandse farmaciegeschiedenis. Voor het gehele programma,
inclusief een aantal presentaties, verwijzen we naar onze website, zie:
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/agenda/2019/symposium-de-apotheker-alsfarmaciehistoricus
- Op 14 november is in de bibliotheek van de RUU de 38e FHD georganiseerd, eveneens onder
grote belangstelling, 80 bezoekers. Het onderwerp was “Beschikbaarheid van
geneesmiddelen: toen, nu en in de toekomst”. Voor het gehele programma, inclusief de
presentaties, verwijzen we naar onze website, zie:
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/agenda/2019/fhd-2019-beschikbaarheid-vangeneesmiddelen-toen-nu-en-de-toekomst
Websites
- Website SFE: https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/
o Ons bestuurslid Wim Rakhorst heeft toegang gekregen tot het beheer van de website
van de Stichting waarmee hij de mogelijkheid heeft actuele gebeurtenissen te
publiceren en nieuwsbrieven via MailChimp te verzenden naar ‘de vrienden’ van de
Stichting.
o De voortgang van het archiveringssysteem Atlantis bij de KNMP, waarop wij zouden
aansluiten voor de ontsluiting van onze collectie, is teleurstellend traag.
- Website NFM: https://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/
o De tentoonstelling ‘Automatisering in de apotheek’ is met input van diverse
betrokkenen voltooid en gepubliceerd. Het museum kent eind 2019 vijf zeer
verschillende tentoonstellingen.
o Voorbereidingen zijn getroffen voor de realisatie van een tentoonstelling over
“Reclame voor geneesmiddelen”, welke vanuit de reserve van de SFE kan worden
gefinancierd.
Publiciteit
Op 26 juli 2019 zond de AVRO/TROS (Eenvandaag) een item uit over het Trefpunt, met tevens
aandacht voor Foksdiep 6. Zie
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/nieuws/2019/09/trefpunt-op-tv
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Nieuwe aanwinsten
Regelmatig weet men de Stichting te vinden waar het gaat om schenking van boeken en “realia”. De
herinrichting van de hal van de KNMP heeft geleid tot schenking van zowel de kast van apotheker
Walter, oprichter van de NMP, als het grote koperen kunstwerk, de “levensboom”, 50 jaar geleden
geschonken door de KNMP-leden bij opening van het nieuwe laboratorium van het LNA.
Andere bijzondere schenkingen waren de Harderwijker (pleister-) kasten, de vijzel van het
departement Amsterdam en een tabletteerpers. Zie
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/open-depot
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