
Verslag 51ste Algemene ledenvergadering NVP, woensdag 14 mei 2003 te 
Haarlem 
 
 
De vergadering werd bijgewoond door 20 leden, inclusief het bestuur. 
 
1. Opening 
De vergadering wordt om 13.15 uur geopend door de voorzitter. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De volgende mensen hebben een bericht van verhindering gestuurd: C. Hol, W. Hendrikx, F. van 
Knapen, M. Duyvenstein, T. Schetters, P. Singer, O. Haenen, G. Schoone, N. Kroon en D. van Dam. 
De voorzitter meldt de vergadering dat het bestuur in overleg met de commissie wetenschap 
bezig is de structuur van de wetenschappelijke vergaderingen van de NVP te veranderen. 
Voorlopig wordt voor de volgende opzet gekozen. In het voorjaar wordt een algemene 
wetenschappelijke vergadering gehouden (waarop ook de ALV zal worden gehouden). Deze 
vergadering kan één of meerdaags zijn, wel of niet worden georganiseerd met één of meer 
zusterorganisaties en kan in Nederland of in het buitenland worden gehouden. De 
najaarsvergadering zal zich richten op diagnostiek en wordt gehouden in samenwerking met de 
werkgroepen Oost en West. Deze vergadering zal worden gesteund en gesponsord door de NVP. 
De eerstvolgende vergadering is op 1 september in het RIVM te Bilthoven. 
De SKML statuten worden als ingekomen stuk op de vergadering besproken. Lisette van Lieshout 
geeft een korte toelichting. Vanuit de vergaderingen zijn er geen opmerkingen en daarmee zijn 
de statuten door de NVP geaccepteerd.  
 
3. Verslag 50ste Algemene Ledenvergadering 22 maart 2002 
Tekstueel geen opmerkingen. Naar aanleiding van de opmerking van Govert van Dam met 
betrekking tot een roulatieschema voor bestuursleden merkt Arno Vermeulen op dat er 
weldegelijk een roulatie schema is voor wat betreft het aan en aftreden van bestuursleden. De 
voorzitter beaamt dit en meldt dat dit ook in het bestuur is besproken. De opmerking van Govert 
van Dam had betrekking op de 2 nieuw aangetreden leden (van Lieshout en Mank) en in de 
toekomst  zal er gekeken worden  of voor hen ook een roulatieschema kan worden opgesteld.  
De voorzitter memoreert ook nog aan het aftreden van Hans Sluiters op ALV van 22 maart 2002. 
Helaas was er toen geen geschikt present aanwezig en dit wordt op deze ALV goedgemaakt. 
Onder applaus en nogmaals dankzegging krijgt Hans een gepast cadeau. 
 
4. Jaarverslagen 
a. Algemeen Jaarverslag NVP 2002 
Fred Borgsteede staat stil bij het overlijden van twee NVP leden, Jaap Boersema en Suzanne 
Jeurissen. 
Arno Vermeulen meldt dat de opmerking dat de SPLD deel gaat uitmaken van de SKML feitelijk 
onjuist is. Het bestuur is het hiermee eens; de rondzendingen van de SPLD gaan deel uitmaken 
van de SKML activiteiten. 
b. Jaarverslag SPLD (gemaakt door JanPeter Verhave en per e-mail aan de leden verzonden). 
Toelichting wordt niet noodzakelijk geacht. Er is een korte discussie over de vermelding van de 
verschillende prestaties. 
 
5. Verslagen commissies 
a. Commissie Wetenschap 



Maria Yazdanbakhsh rapporteert dat de commissie betrokken is geweest bij de organisatie van 
twee wetenschappelijke vergaderingen, de najaarsvergadering 2002 georganiseerd door Marijke 
de Jong-Brink (Vrije Universiteit Amsterdam) en de voorjaarsvergadering in Haarlem. Beide 
vergaderingen zijn goed bezocht en hadden een zeer interessant programma. De commissie gaat 
zich nu beraden op de invulling van de komende wetenschappelijke vergaderingen.  
Commissie Medische Parasitologie 
Lisette van Lieshout vat het schriftelijke verslag kort samen. Met Robert Sauerwein is 
afgesproken dat: 
- hij vóór 1 september een concept eindrapportage schrijft; 
- dit concept op 1 september wordt besproken met de andere kenniscentra 
tijdens een KPN bijeenkomst die zal worden gehouden voorafgaande de oost-west werkgroep 
themamiddag; 
- het definitieve eindrapport zal spoedig daarna bij het NVP worden ingediend en besproken op 
de eerst daaropvolgende bestuursvergadering. 
c. Commissie Activiteiten 
Stond helaas niet op de agenda. Titia Kortbeek rapporteert. De commissie heeft een zeer 
succesvolle bijeenkomst georganiseerd met als thema ecto-parasieten (bezoek aan het 
laboratorium van Willem Takken te Wageningen). Voor het komend jaar zal hopelijk weer een 
activiteit worden gepland. 
d. Commissie SMBWO registratie 
Lodewijk Tielens (als secretaris van de cie) meldt dat momenteel 2 aanvragen voor de erkenning 
Parasitologisch onderzoeker lopen. 
. 
e. Commissie Geschiedenis 
Fred Borgsteede deelt mee dat de cie goed opschiet met de beschrijving van de geschiedenis van 
de NVP. Men is nu ongeveer halverwege de jaren 80. De cie hoopt voor de volgende ALV zijn 
werkzaamheden te kunnen afronden. Over de presentatie van de geschiedenis van de NVP zal nog 
nader met het bestuur worden overlegd. 
 
6. Financiële verslagen 
a. Financieel verslag 2002 & Begroting 2003 penningmeester NVP 
De toelichting van de penningmeester zat al bij de stukken. Dit geldt ook voor 
b. Financieel verslag 2001 & Begroting 2002 penningmeester SPLD 
De penningmeester geeft nog een korte toelichting betreffende de winst/verlies rekening van de 
SPLD. Op advies van de kascommissie zal de winst en verliesrekening 2002 van de SPLD op één 
punt aangepast worden: de werkelijke opbrengsten van de contributie 2001 via de SPLD zijn niet 
1636 euro maar 885.07 euro (1636-750.93=885.07; 750.93 is niet inbare contributie 2001)  
Lodewijk Tielens meldt nogmaals dat de stichting SPLD niet wordt opgeheven (dit was ook het 
advies van de kascommissie). Alleen de rondzend activiteiten van de SPLD worden bij de SKML 
ondergebracht. Het eigen vermogen van de SPLD  zal worden aangewend ter bevordering en 
borging van de kwaliteit van de parasitologische diagnostiek in Nederland. Hierbij kan worden 
gedacht aan  Subsidies voor bezoek/organisatie van congressen; subsidie (nieuwe) uitgave boek 
Medische Parasitologie, handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek (digitale vorm?); Uitbouw 
NVP/SPLD website;. Er wordt nog wat door gediscussieerd over de verdere besteding van de 
gelden, n.a.v. de voorlopige plannen van het bestuur zoals beschreven in de toelichting begroting 
SPLD 2003. 
Arno Vermeulen vraagt of het mogelijk is om standard operating procedures (SOPs) te 
formuleren t.b.v. de diagnostiek, omdat veel laboratoria verschillende protocollen volgen. Tielens 
meldt dat voor wat betreft  een (nieuwe) uitgave boek Medische Parasitologie, handleiding bij de 
laboratoriumdiagnostiek, gedacht wordt aan het uitbrengen  in een digitale vorm (beschikbaar 



voor de diverse laboratoria), zodat regelmatig updaten van de protocollen mogelijk is, en voor een 
papieren versie, gericht op de cursisten. Van Lieshout voegt hier aan toe dat SOPs worden 
uitgewisseld in de werkgroep Oost-West. 
 
In verband met de voortgang van het programma schorst de voorzitter de vergadering tot 17.30 
 
Na hervatting van de vergadering wordt nog even kort gesproken over de besteding van de SPLD 
gelden en het wel of niet opheffen van de stichting. Nogmaals benadrukt de voorzitter dat, mede 
op advies van de kascommissie, de SPLD niet zal worden opgeheven. 
d. Verslag Kascommissie 
De commissie heeft het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld van zijn bevindingen. Govert 
van Dam verklaart namens de commissie dat de kas van de NVP  en SPLD alsmede de daartoe 
behorende boekhoudingen is geïnspecteerd en de cie verklaart dat de weergave van de financiële 
situatie van zowel NVP als SPLD zoals gepresenteerd in de financiële jaarverslagen gebaseerd 
zijn op correcte gegevens. De kascommissie heeft nog enkele aanbevelingen geformuleerd t.a.v. 
de SPLD (niet opheffen) en het verkrijgen van meer rente, welke door het bestuur van de NVP 
worden opgevolgd. 
e. Goedkeuring financiële overzichten 
Worden alle goedgekeurd. 
 
De penningmeester kan hierna worden gedechargeerd. 
 
7. Installatie Kascommissie 
Arno Vermeulen en Govert van Dam worden opnieuw door de vergadering benoemd.  
 
8. Verkiezing bestuur 
Chris Janse (penningmeester) treedt statitutair af, maar wordt onder applaus herkozen. 
 
9. Merial Award 2003 
De award voor 2003 is gewonnen door mevr. Dr. V. Hannaert (Université Catholique de Louvain , 
Brussel). Zij heeft op de voorjaarsvergadering een voordracht gehouden over haar moleculaire 
studies en innovatieve onderzoek aan glycolytische enzymen van protozoaire parasieten en 
mogelijkheden voor rationele ontwikkeling van therapeutica.   
Fred Borgsteede vraagt of de prijs voor Veterinaire Parasitologie niet meer zal worden 
uitgereikt. De voorzitter deelt mee dat, in overleg met Merial, is besloten om de eis alternerend 
veterinaire parasitologie – medische parasitologie te laten vervallen. Dit laat echter niet onverlet 
dat veterinaire parasitologen zeer worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen of 
kandidaten voor te stellen. 
 
10. Rondvraag 
Henk Schallig (secretaris NVP) vraagt de vergadering om er mee in te stemmen dat alle mailings 
van de NVP per e-mail kunnen gaan (behalve dan voor de leden die geen e-mail hebben). De 
vergadering stemt hiermee in, met uitzondering van het rondzenden van de ledenlijst. Een 
papieren versie wordt door de leden op prijsgesteld. De privé adressen staan niet meer vermeld 
in de ledenlijst (tenzij dit het mailing adres is), maar zijn, voor zover verstrekt, wel op het 
besloten deel van de website te vinden. 
Titia Kortbeek vraagt waarom het verslag van de activiteiten commissie niet op de agenda is 
geplaatst. Dit was inderdaad een omissie en bij deze goedgemaakt. Tevens meldt zij dat er op 2 



juni een minisymposium diagnostiek in Nijmegen zal worden gehouden, dit kan ook op de website 
worden vermeld. 
Fred Borgstede vraagt of de twee ereleden van de NVP niet apart in de ledenlijst moeten worden 
vermeld. Het bestuur zal dit bespreken. 
Lies Meuleman vraagt of er niet een voorziening kan worden getroffen voor doctoraalstudenten 
zodat zij toegang kunnen krijgen tot de wetenschappelijke vergadering tegen een redelijke prijs. 
Zij vindt de voor deze vergadering (2003) gehanteerde prijs van €75,- te hoog. Het bestuur 
meent dat de beste oplossing natuurlijk is dat de studenten ook lid worden van de NVP, maar 
beaamt dat de toegangsprijs wat hoog is uitgevallen  voor niet leden. . In de toekomst zal  
nagedacht worden over een aparte regeling voor stage studenten. Van promovendi/post docs zal 
echter worden verwacht dat ze lid zijn/worden van de NVP. 
Op een vraag of een van der Valk hotel een geschikte locatie is voor de voorjaarsmeeting van de 
NVP (en of het bestuur hierover nagedacht heeft), wordt geantwoord dat dat bij bestuur en 
wetenschapscommissie geen punt van discussie is geweest. De voorzitter zegt toe dat dat 
volgende  keren wel een punt van overweging kan zijn, maar kan nu geen principe uitspraak over 
doen over te mijden locaties; daar zijn de overwegingen vaak te ingewikkeld en tijdsgebonden 
voor 
 
 
11. Sluiting 
 De vergadering wordt om 18.00 uur door de voorzitter gesloten. 
 
 
Henk Schallig, secretaris. 
 
 
  


