


Programma Voorjaarsvergadering op 1 april 2023


Lokatie: Trefpunt Medische Geschiedenis, Foksdiep 4, Urk


Livestream link: https://youtube.com/live/kvCS45cav3o?feature=share


Ontvangst vanaf 13.30


14.00 opening door de voorzitter Prof. Dr. Petrie Roodbol


14.05	 Anno van der Tol, chirurg in ruste, “Witness seminars”

	 

14.35 Toine Pieters, hoogleraar geschiedenis van de farmacie, “Geneesmiddelen 
reclame”


15.05  Pauze


15.15	 Marga Spil, historisch onderzoeker, “Lijken voorziening van de universiteiten 
1840 - 1900”	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

15.45	 Algemene ledenvergadering NVMG

Een aparte Zoom link voor degenen die zich opgegeven hebben volgt kort voor de 
vergadering.


16.30	 Napraten en Borrel 


==================================================================


Agenda ALV NVMG 1 april 2023 in het TMGN op Urk:


1. Opening door de voorzitter 

2. Vermeldingen van verhindering 

3. Vaststellen agenda 

4. Verslag ALV 29 oktober 2022

5. Mededelingen van de voorzitter 

6. Bestuurszaken: voordracht Gert Prins

7. Financiën: jaarverslag 2022, verslag kas commissie, benoemen lid kascommissie 2024

8. Secretariaat: jaarverslag 2022 

9. Najaarsvergaderingen 2023, bijeenkomst met de SFHM op 16 september in Leiden en de 

najaar ALV op 28 oktober (locatie volgt).

10. Presentatie vernieuwde website

11. Rondvraag, w v t t k 

12. Sluiting 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Z O Z


https://youtube.com/live/kvCS45cav3o?feature=share


Op het Trefpunt is er plek voor 30 bezoekers. U kunt zich aanmelden als u naar het 
Trefpunt wilt komen. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. Vanaf 
de 31e aanmelding en voor thuisblijvers is het mogelijk de voordrachten via 
livestream te volgen en de ALV via aparte Zoom link.


Aanmelding en bericht van verhindering graag naar: secr-nvmg@kpnmail.nl 


[  ] Ik kom graag naar het Trefpunt op 1 april


[  ] Ik woon de Voorjaarsvergadering vanaf 15.45 graag thuis via Zoom bij


[  ] Ik ben verhinderd de Voorjaarsvergadering bij te wonen


Het Trefpunt op Urk is op zaterdag moeilijker bereikbaar met het openbaar vervoer (laatste 
stuk 1,3 km lopen). Leden voor wie het bezwaarlijk is kunnen dit bij de secretaris aangeven. 
Leden die bereid zijn een collega mee te laten rijden / op een station op te halen worden 
eveneens verzocht dit op te geven. We kunnen dan proberen vraag en aanbod te koppelen.


……… wil graag vanaf ……… of station ……….. opgehaald worden. Email: …….


Of


…….. biedt aan vanaf ……….. of station ………… een collega mee te laten rijden. Email: ….


Bijlagen:


Notulen ALV 29 oktober 2022

Jaarverslag secretaris 2022


Het financieel jaarverslag 2022 komt binnenkort op de website en wordt ter 
vergadering beschikbaar gesteld. 

mailto:secr-nvmg@kpnmail.nl

