
Verslag 53ste Algemene ledenvergadering NVP, 18 mei 2005 te Soesterberg 
 
 
De vergadering werd bijgewoond door 28 leden, inclusief het bestuur. 
 
 
1. Opening 
De vergadering wordt om 13.15 uur door de voorzitter geopend. Deze memoreert nogmaals de 
hoogtepunten van de NVP in 2004.: 

- de vernieuwde uitgave van het diagnostiek boek, hetgeen nog dit jaar gaat gebeuren 
(onder dank zegging aan Ton Polderman en het redactie team); 

- de ontwikkelingen rond de website medische parasitologie; 
- het Giardia-Crypto congres; 

Tevens signaleert de voorzitter dat binnen de vereniging met name de zogenaamde diagnostische 
tak sinds  de laatste paar jaar  weer floreert. Op het gebied van de research is het wat rustiger 
geworden, maar dat is mogelijk maar schijn. Daarnaast spreekt hij zijn zorg uit dat 
parasitologische medewerkers die bij een instituut vertrekken vaak niet worden vervangen. Het 
is echter niet duidelijk welke actieve rol de NVP kan spelen om deze tendens tegen te gaan. 
 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De volgende mensen hebben een bericht van verhindering gestuurd: Wendy van der Meide, 
Marleen Roos en  Gerard Schoone. 
Er zijn voor deze vergadering geen extra stukken ingekomen. 
 
 
3. Verslag 52ste Algemene Ledenvergadering juni 2004 te Antwerpen 
Naar aanleiding van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
Arno Vermeulen vraagt naar de stand van zaken rond de aangekondigde strategie avond met 
betrekking tot het parasitologische onderwijs. Hierover is in het bestuur uitgebreid gesproken. 
De vraag blijft echter of dit een taak voor de NVP is. Het onderwijs wordt bepaald door 
programma’s van de diverse universiteiten en de NVP heeft hier geen directe invloed op. Annelies 
van Goor merkt op dat er in de Ned. Ver. Microbiologie wel een commissie onderwijs gestart is. 
Zij zal de HLO’s en de NVP in deze commissie gaan vertegenwoordigen. 
Hans Sluiters merkt op dat door de diverse curriculum herzieningen er een afbrokkeling plaats 
vindt van het onderwijs in de parasitologie. Hem lijkt het een goed idee om in kaart te brengen 
wat er nu nog daadwerkelijk aan onderwijs in de parasitologie wordt gegeven. Titia Kortbeek sluit 
zich hierbij aan en merkt tevens op dat de basis artsen vooral thematisch onderwijs volgen en 
dat ook hierin de parasitologie dreigt te verdwijnen. Zowel Kortbeek als Sluiters menen dat de 
NVP toch moet trachten om een meer pro-actieve rol hierin te spelen. Het bestuur zegt toe dit 
in een volgende bestuursvergadering opnieuw te bespreken. 
 
 
4. Jaarverslagen 
 
a. Algemeen Jaarverslag NVP 2003 
Tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen vanuit de vergadering. 
 
b. Jaarverslag relevante secties SKML  



Er wordt een toelichting gegeven op de website die in ontwikkeling is. De SKML maakt een heel 
positieve ontwikkeling door met veel activiteiten. Jan-Peter Verhave gaat met pensioen en zijn 
functie zal door Pieter Beckers worden overgenomen. 
 
 
5. Verslagen commissies 
 
a. Commissie Wetenschap 
Maria Yazdanbakhsh is in de USA, Theo Mank rapporteert namens haar. Marleen Roos is uit de 
commissie gestapt en haar plaats is overgenomen de Peter de Vries en Joke van der Giesen. 
Verder zijn ook Robert Sauerwein en Theo Mank lid van deze commissie. 
De voorjaarsvergadering 2005 mag al een groot succes worden genoemd, met een 2-daags 
programma, gastsprekers en een hoge opkomst van onze leden. 
De najaarsvergadering zal tegen het eind van het jaar worden georganiseerd en zal in het teken 
staan van de vernieuwde uitgave van het Medische Parasitologie boek en de bijbehorende 
ontwikkelingen rond de website. 
  
b. Commissie Medische Parasitologie (= werkgroep KPN) 
De activiteiten van deze commissie hebben zich vooral gericht omtrent de ontwikkelingen rond 
het boek en de website. 
 
c. Commissie Activiteiten 
Titia Kortbeek doet verslag. Dit jaar zijn er door omstandigheden weinig activiteiten geweest. 
Twee leden hebben de commissie verlaten (Lonneke van der Velde en Elena Pinelli), zij worden 
vervangen door Lies Meuleman en Maize Campos.  De commissie hoopt deze zomer nog een 
activiteit te plannen. 
 
d. Commissie SMBWO registratie 
Lodewijk Tielens (als secretaris van de cie) meldt dat e.e.a. zijn gangetje gaat er zijn weinig 
ontwikkelingen te melden. 
 
e. Commissie Geschiedenis 
Geen mededelingen. 
 
 
6. Financiële verslagen 
 
a. Financieel verslag 2003 & Begroting 2004 penningmeester NVP 
De toelichting van de penningmeester zat al bij de stukken. Dit geldt ook voor 
b. Financieel verslag 2003 & Begroting 2004 penningmeester SPLD 
De penningmeester geeft nog heel korte toelichting. De vereniging is financieel gezond. 
De financiële verslagen en de begrotingen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 
 
c. Verslag Kascommissie 
De commissie heeft het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld van zijn bevindingen. De 
secretaris leest het verslag van de commissie voor. De commissie heeft de kas van de NVP  en 
SPLD alsmede de daartoe behorende boekhoudingen geïnspecteerd en verklaart dat de weergave 
van de financiële situatie van zowel NVP als SPLD zoals gepresenteerd in de financiële 
jaarverslagen gebaseerd zijn op correcte gegevens. 
 



e. Goedkeuring financiële overzichten 
De financiële verslagen en de begrotingen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 
De penningmeester kan hierna worden gedechargeerd. 
 
 
7. Installatie Kascommissie 
Jaco Verweij en Joke van der Giessen worden door de vergadering benoemd.  
 
 
8. Verkiezing bestuur 
Theo Mank en (lid) en Henk Schallig (secretaris) treden statutair af, maar worden herkozen. Ook 
de voorzitter Lodewijk Tielens treedt na 6 jaar af, maar kan statutair niet worden herkozen. . 
Een woord van dank en een geschenk namens de vereniging worden hem aangeboden door de 
secretaris. Het bestuur stelt aan de vereniging voor om Robert Sauerwein te kiezen als 
voorzitter. De vergadering stemt hiermee onder applaus mee in. Lodewijk Tielens draagt het 
voorzitterschap over aan Robert Sauerwein, deze verzoekt echter de aftredende voorzitter om 
de ALV af te maken. 
 
9. Rondvraag 
 
Arno Vermeulen staat stil bij het overlijden van Professor Dick Zwart. Tevens stelt hij voor om 
een e-mail discussie forum op de website te beginnen of een soort van news-groep (met 
aanmelding) voor het uitwisselen van informatie. Het bestuur zal de mogelijkheden onderzoeken. 
 
Wim Hendrikx memoreert het overlijden van Professor Swierstra. 
 
Hans Sluiters meldt dat de EFP een nieuwe website heeft 
 
Tot slot kondigt Lodewijk Tielens de oprichting van de commissie website aan en nodigt iedereen 
uit om de presentatie van Lisette van Lieshout en Chris Janse betreffende onze vernieuwde 
website later op de middag bij te wonen. 
 
 
11. Sluiting 
 De vergadering wordt om 14.25 uur door de voorzitter gesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
Henk Schallig, secretaris. 


