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KNCV Sectie Farmacochemie 
 
Verslag algemene ledenvergadering 17 maart 2017  
 
Onderwerp: Verslag algemene ledenvergadering 2017 KNCV Sectie 

Farmacochemie, Universiteit Utrecht, vrijdag 17 Maart 2017. 
Aanwezig:  Ca. 20 leden incl. deel van het bestuur: Roland Pieters (voorzitter), 

Peter Molenveld (secretaris), Frank Dekker (penningmeester), Floris 
van Delft, Ingrid Dijkgraaf, Henk Timmerman, Hannah Wapenaar 

Afgemeld: Laura Heitman (LACDR), Rob Leurs (VU), Floris Rutjes (RUN) 
Auteur:  Peter Molenveld (Roland Pieters) 
Datum: 21 maart 2017 (verslag) 
 
1. Opening 
 
Om 12:30 uur opent Roland Pieters namens het bestuur de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. 
 
2. Notulen ALV 18 maart 2016 
 
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering (d.d. 18 maart 2016) worden 
zonder wijziging goedgekeurd. 
 
3. Verslag van activiteiten in 2016 
 
Pieters doet verslag van de (wetenschappelijke) activiteiten van de sectie in 2016. 
Zie jaarverslag 2016 op http://farmacochemie.kncv.nl. 
 
4. Financieel overzicht 2016 en begroting 2017 

 
 Penningmeester Frank Dekker geeft een toelichting op het financiële overzicht van 

2016 en begroting 2017 (zie jaarverslag 2016).  
 Na jaren van daling stabiliseert het ledenaantal de laatste vier jaar op zo’n 275. 

Het voorjaarssymposium levert altijd een aantal nieuwe leden op. 
 De financiële situatie is gezond. De kaspositie is relatief hoog (€ 8832), wat 

ruimte biedt voor nieuwe initiatieven. 
 Het budget van de sectie werd met name bepaald door de inkomsten van het 

voorjaarssymposium. Echter, de bijdrage is verlaagd met 5 euro voor leden en 
met 10 euro voor de niet-leden waardoor minder snel onnodig kapitaal wordt 
opgebouwd. 
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 Er is geen actief beleid voor sponsoring. Maar dit kan worden opgepakt zoals we  
in het verleden hebben gedaan bij de FIGON-prijzen (PerkinElmer). 

 
5. KNCV, FIGON, EFMC 
 
KNCV 
De taken van de KNCV t.b.v. de sectie zijn:  
 Administratieve ondersteuning 
 Beheer website http://farmacochemie.kncv.nl en activiteitenagenda 
 Ledenwerving en administratie 
Recentelijk overleg gevoerd met KNCV bestuur. Discussie over: 
 Veel sectieleden zijn geen KNCV-lid en dat is wel gewenst 
 Meer samenwerking met NWO (vgl. ACS, RSC) 
 Engelstaligheid (website, C2W, nieuwsbrieven) 
 Aanleveren experts voor media, eerste versie zie http://cmc.kncv.klantsite.net. 

Pieters roept leden op zich aan te melden als expert. 
Activiteiten: 
 13 juni 2017 KNCV Meet & Greet (Utrecht) 
 19 oktober Avond van de Chemie (Amersfoort) 
 
FIGON 
De FIGON Dutch Medicines Days 2-3 oktober 2017 in De Reehorst in Ede: 
 Ingrid Dijkgraaf organiseert de farmacochemiesessies maandag. Hier zullen met 

name jonge onderzoekers een kans krijgen hun werk te presenteren. Er wordt 
door FIGON wederom op aangedrongen sprekers uit industrie uit te nodigen en 
dat zal door Ingrid worden vervolgd. 

 Galenus Prize en Galenus Research Prize worden uitgereikt op de FIGON-DMD. 
 Medicines als huisblad, ook online nieuwsbrieven. 

Ed Moret doet een oproep wat meer te publiceren in Medicines. 
  
EFMC 
 De sectie is aangesloten bij de European Federation for Medicinal Chemistry. Peter 

Molenveld is namens Nederland Council Member in EFMC. Henk Timmerman is 
adviseur 

 Voor het voorjaarssymposium 2017 heeft de sectie een EFMC sponsorship 
verkregen (maar dit kent geen financiële component). Hierdoor hebben we ook 
internationaal publiciteit gekregen. 

 Leden van de Sectie Farmacochemie zijn opgenomen in de EFMC database en 
ontvangen mailings zoals Monthly E-newsletter MedChemWatch. 

 Activiteiten EFMC zie hun website http://www.efmc.info 
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6. Bid EFMC-ISMC 2020 in Nederland 
De sectie heeft geprobeerd vanwege het 50 jarige bestaan in 2020 het EFMC 
International Symposium on Medicinal Chemistry in 2020 naar Nederland te halen. 
Helaas is dit niet gelukt maar is het Zwitserland (Basel) geworden, Italië (Rome) was 
ook kandidaat. Het bidbook werd samengesteld door de VU Amsterdam (Prof. Rob 
Leurs en Prof. Iwan De Esch) i.s.m. Science Business Support (Margot Beukers) en 
op 28 augustus door Rob Leurs gepresenteerd op de EFMC Council meeting in 
Manchester. De voornaamste reden waarom niet voor Nederland werd gekozen was 
dat de RAI Amsterdam niet in de gewenste periode 6-10 sept beschikbaar was en 
daarom werd uitgeweken naar de ongunstige periode 12-16 juli. De sectie wil i.s.m. 
de VU Amsterdam een nieuw bid doen voor EFMC-ISMC 2022. Echter, volgens Iwan 
de Esch is de RAI wederom niet beschikbaar in de beoogde periode (waarschijnlijk 4-
8 sept). Indien er voor een andere locatie dan Amsterdam wordt gekozen moet er 
een geheel nieuw bidbook komen en de VU geeft de organisatie dan liever over aan 
een andere partij. Den Haag, Maastricht (MECC), Rotterdam (De Doelen) en 
Groningen (Martini Plaza) worden genoemd als alternatief van RAI Amsterdam. Iwan 
beveelt aan Margot Beukers van SB Support te blijven betrekken aangezien ze veel 
kennis heeft opgebouwd. De formele oproep van de EFMC zal waarschijnlijk in juli 
2017 volgen. 
Riet Hilhorst en Frans Koeman noemen dat de KNCV het initiatief ondersteunt. 
Momenteel is de KNCV en de NVB ook bezig met een bid voor een groot congres. 
Het bestuur van de Sectie gaat in overleg.  
 
7. Plannen 2017 
 
Pieters doet verslag van de geplande activiteiten van de sectie in 2017: 
 17 maart, Utrecht: voorjaarsbijeenkomst Small molecules and biologicals in 

cancer immunotherapy 
 23-26 april, Oegstgeest: 13th EFMC Short Course on Medicinal Chemistry - A 

Matter of Time; A Kinetic Perspective on Drug-Target Interactions. 
 13 juni 2017, Utrecht: KNCV Meet & Greet 
 31 aug - 1 sept, Wenen: 4th EFMC Young Medicinal Chemist Symposium. De 

presentatieprijswinaar M. Yağız Ünver wordt namens Nederland afgevaardigd. 
 2-3 oktober, Ede: FIGON Dutch Medicines Days. Sessie farmacochemie op de 

maandag (georganiseerd door Ingrid Dijkgraaf). 
 19 oktober, Amersfoort: Avond van de Chemie 
 5-7 december, Veldhoven: CHAINS-2016 
 
8. Bestuurssamenstelling 2017, 2018 
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Floris van Delft en Hannah Wapenaar (studentlid) verlaten het bestuur. Met 
instemming van ALV wordt Hannah vervangen door Stan van der Beelen uit 
Maastricht. Voor de vervanging van Floris is het bestuur nog zoekende naar bij 
voorkeur iemand uit de industrie. Floris heeft mogelijk een kandidaat van Aduro 
Biotech. In maart 2018 eindigt de laatste termijn van Frank Dekker 
(penningmeester), Peter Molenveld (secretaris) en Chris de Graaf. Roland Pieters 
bedankt Hannah en Floris voor hun inzet en roept de leden op kandidaten voor te 
dragen. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
 Luc Brunsveld: Wellicht kan de Sectie andere Nederlandse initiatieven met 

raakvlakken op het gebeid van farmacochemie ondersteunen. Bijvoorbeeld de 
Dutch Peptide Days, georganiseerd door PepScan (Peter Timmerman). 

 Roland Pieters sluit de vergadering om 13.10 uur. 
 
10. Actiepunten: 
 
Bestuur: aan de slag met (i) bid EFMC-ISMC 2022; (ii) bestuursleden zoeken; (iii) 

items uit rondvraag. 


