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Beste	leden	van	de	NVFG,

Het	jaar	2020	zal	voor	de	meeste	Nederlanders	

de	boeken	in	gaan	als	een	jaar	dat	we	snel	willen	

vergeten.	Ook	voor	de	leden	van	de	NVFG	is	er	

veel	pijn	en	leed	te	verwerken	geweest.	Ik	ben	me	

daar	zeer	van	bewust	en	wil	diegenen	die	familie,	

vrienden	of	andere	dierbaren	hebben	verloren,	

veel	sterkte	toewensen	met	de	verwerking	van	het	

verlies.		

	

Tegelijkertijd was het professioneel misschien wel het 

meest uitdagende en bijzondere jaar uit je carrière. Laat 

het nou juist de expertise van de leden van de NVFG zijn 

die in dit “annus horribilis” het verschil hebben gemaakt. 

Opeens werd duidelijk wat de enorme waarde is van 

soepel verlopend klinisch onderzoek, hoe belangrijk de 

zorgvuldigheid en snelheid van een toelatingsproces, 

kennis en monitoring van bijwerkingen en een objectieve 

wetenschappelijke informatievoorziening zijn. Het jaar 

dat achter ons ligt, heeft ons, naast veel verdriet, ook veel 

gebracht, persoonlijk, per geleding en als vereniging.

Terugkijkend herinner ik me dat we in februari nog 

nadachten over mogelijkheden om geledingsbijeenkomsten 

in het voorjaar te laten doorgaan (ik kan me dat nu 

nauwelijks meer voorstellen). Toch hebben we al snel 

besloten om alle bijeenkomsten te virtualiseren of uit te 

stellen (zoals de Medical Affairs Dag en de ClinOpsDag). 

Dat heeft veel hoofdbrekens gekost maar na pittige 

onderhandelingen met locaties zijn we er vrijwel zonder 

kosten uitgekomen. Opnieuw was ik positief verrast over 

de flexibiliteit en daadkracht van de leden die samen onze 

vereniging succesvol maken!

Het kostte even tijd om over te schakelen naar virtuele 

bijeenkomsten, maar het is uiteindelijk toch heel goed 

van de grond gekomen. Alle geledingen hebben virtuele 

meetings opgestart en het zeer professionele karakter van 

het Jaarcongres is me vooral bijgebleven. Ook virtueel was 

er duidelijk veel belangstelling voor onze bijeenkomsten. 

Dank voor jullie aanwezigheid!

Tenslotte hebben we als bestuur verdere stappen gezet 

om onze vereniging te professionaliseren. De leden- 

en financiële administratie zijn op orde gebracht, de 

BTW-positie is verduidelijkt en nieuwe bestuursleden 

zijn gekandideerd ter goedkeuring van de ALV (Maaike 

Dikmans -secretaris- en Leo Casteel -penningmeester- 

alvast dank voor jullie kandidatuur!) 

Great things are bound to happen! Het jaar 2021 belooft 

een goede te worden, of je nou een netjes betalend lid 

bent of ook mee wilt helpen in de organisatie, je bent altijd 

welkom op onze bijeenkomsten “ter lering ende vermaeck”

Namens het NVFG-bestuur,

Marc Kaptein, voorzitter

NVFG.NL

SAMEN 
BEREIKEN
WE MEER!
DE NVFG BEVORDERT KENNIS, KUNDE  

EN KWALITEIT VAN FARMACEUTISCHE  

GENEESKUNDE VAN, VOOR EN DOOR LEDEN. 

ZO DRAGEN WIJ BIJ AAN DE VERBETERING  

VAN DE VOLKSGEZONDHEID. MEER INFORMATIE: NVFG.NL

VOORWOORD
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Geledingen
Farmacovigilantie	(PPN)	

Mischa Blom, voorzitter

Linda Smeding

Cis Durian

Pien de Jong

Lucas van Kruijsdijk

Suzanne Nijenhuis

Angela van der Salm

 

Medical	Affairs	

Kwinten Bosman, voorzitter

Maaike Addicks

Jolanda van Bodegraven

Margot van den Camp

Ronald Kempers

Corrie Kroeze

Ronald Zielman

Regulatory	Affairs	

Connie van Oers, voorzitter

Piet Boon

Eugenie van Lieshout

Hannie de Munnik

Ienke Brombacher

Inge Pool

Clinical	Operations

Hellen Boering, voorzitter

Joost van Hilten

Margot Lamers

Joost Melis

Viviënne van de Walle

Bestuur

Marc Kaptein, voorzitter 

Alain de Wolf, penningmeester

Rita Lobatto 

Jolanda van Bodegraven

Kwinten Bosman

Hellen Boering

Connie van Oers

Mischa Blom

Kahraman Algür

NVFG-secretariaat: 

p/a Leidsestraatweg 41-D

3443 BP WOERDEN

  085 – 004 3084 

  info@nvfg.nl 

  www.nvfg.nl 

Het bestuur heeft diverse taken 

gedelegeerd aan onderstaande 

commissies.

1.1	ALGEMEEN
Het bestuur was aan het begin van 2020 als volgt 

samengesteld: Marc Kaptein, (voorzitter), Viviënne van de 

Walle (vice-voorzitter), Alain de Wolf (penningmeester), 

Kwinten Bosman, Hellen Boering, Peter Reijnders, Linda 

Smeding, Kahraman Algür en Maaike Addicks. Tijdens 

de ALV van 6 februari 2020 zijn Peter Reijnders (voorzitter 

geleding RegNed), Linda Smeding (voorzitter geleding 

PPN) en Viviënne van de Walle (voorzitter Communicatie 

Commissie) statutair afgetreden. Zij zijn opgevolgd door 

respectievelijk Connie van Oers, Mischa Blom en  

Rita Lobatto.

 

Het bestuur heeft in 2020 tien keer vergaderd. De jaarlijkse 

brainstormsessie is door de coronamaatregelen niet 

gehouden. 

	
1.2	AFVAARDIGINGEN
De afvaardiging naar diverse andere organisaties was als 

volgt geregeld:

•  IFAPP: International Federation of Associations of 

Pharmaceutical Physicians: 

afgevaardigde: Kwinten Bosman 

•  LAD: Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband 

afgevaardigde: Kees Kraaij

       

1.3	 LIDMAATSCHAPPEN
• European Forum Good Clinical Practice (EFGCP)

•  International Federation of Associations of 

Pharmaceutical Physicians (IFAPP)

• Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)

•  Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 

der Geneeskunst (KNMG)

Commissies
Communicatie	Commissie	

Rita Lobatto, voorzitter

Tanja Hoffmann 

Odette Jochems

Helena Noordermeer

Mariëtte Westerlaak

Viviënne van de Walle 

Kascommissie

Kees Kraaij

Geert-Jan Mulder

Event	Commissie	

Kahraman Algür, voorzitter

Maarten Boomsma

Ciska van Doesum

Marie-José Donath

Marianne van Es-Gulinck

Francien Rotteveel

Sander Veltkamp

KAMG	Commissie

Kees Kraaij 

Jolanda van Bodegraven

Rob van Maanen

Dick de Vries

Patrick Vrijlandt

Commissie	van	Beroep 

Eric Hoedemaker

Mary-Lou Sprenger 

SAMENSTELLING 
BESTUUR	EN	COMMISSIES	
OP	31	DECEMBER	2020

| 1 |	BESTUUR
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Aantal	leden	
per	31	december	2019

Aantal	afmeldingen	
per	1	januari	2020

Aantal	leden	
per	31	december	2020

Aantal	nieuwe	leden	
in	2020

712 88

68965

In 2020 vond op 6 februari de Algemene Ledenvergadering plaats.

| 2 |			ALGEMENE		
LEDENVERGADERING

| 3 |	LEDEN
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voor COVID-19 via versneld wetenschappelijk advies  

en versnelde review te doen. Tenslotte namen  

Dr Vivienne van de Walle (PT&R), drs Mirjam Steinbuch 

(GSK) en drs Hellen Boering (Seuss+) ons mee aan de 

hand van aantal stellingen over het effect van de  

COVID-19-pandemie op klinische studies. 

Ook in het nieuwe jaar zullen de leden van de Event 

Commissie zich inzetten om interessante bijeenkomsten 

voor alle leden te organiseren. Op 2 februari is de  

eerste gepland, de Nieuwjaarsbijeenkomst, direct na  

de Algemene Ledenvergadering. 

4.1		EVENT	COMMISSIE	
Wat	een	jaar!	2020	was	een	uitzonderlijk	jaar	

waarbij	wij	(naast	allerlei	andere	beperkingen)	

helaas	minder	fysieke	bijeenkomsten	hebben	

kunnen	bijwonen.	Het	jaar	begon	nog	wel	met	

een	fysieke	bijeenkomst,	in	de	vorm	van	de	

Nieuwjaarsbijeenkomst	op	6	februari	2020.	

Het	Jaarcongres	op	1	oktober	2020	was	echter	

voornamelijk	virtueel	te	volgen.	Een	handjevol	

leden	die	zich	vroeg	hadden	aangemeld,		

konden	er	nog	wel	fysiek	bij	zijn.	Hieronder	

treft	u	een	overzicht	van	de	twee	bijeenkomsten	

en	de	besproken	onderwerpen.	De	volledige	

verslagen	van	de	bijeenkomsten	kunt	u	

terugvinden	op	onze	website.	

6	februari	2020	Nieuwjaarsbijeenkomst,		

De	Heeren	van	Montfoort	

Hoe aantrekkelijk is Nederland voor farma?

 

Nieuwjaarsbijeenkomst	NVFG

14.00 uur -  Opening en aankondiging programma 

Francien Rotteveel, NVFG Event Commissie

14.10 uur -  Update vanuit de KAMG commissie 

Kees Kraaij

14.20 uur -  Opening en aankondiging programma 

Drs Thera Max-Mos, Cluster CPL manager 

Sanofi/Genzyme

15.00 uur -  Registratie; wanneer klinische gegevens niet  

op alle vragen antwoord geven 

Prof. dr. Bert Leufkens, Universiteit Utrecht/ 

Regulatory Science Netwerk Nederland

15.30 uur - Pauze

16.00 uur -  Nederlandse markt; welke rol spelen we 

internationaal?  

Annemiek Verkamman, Managing Director  

at HollandBio

16.40 uur -  Afsluiting Francien Rotteveel namens NVFG en 

aanstluitend borrel

De Nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats bij de Heeren van 

Montfoort, te Montfoort. Bovengenoemde sprekers deelden 

hun kennis en ervaring met de aanwezigen omtrent de 

aantrekkingskracht van Nederland voor farmaceutische 

bedrijven voor het doen van klinisch onderzoek, het 

analyseren & beoordelen van onderzoeksdata en de 

discussie omtrent geneesmiddelprijzen. Al met al  

begonnen we het jaar dus met een hele interessante  

fysieke bijeenkomst in Montfoort.

1	oktober	2020	Jaarcongres	NVFG,		

Van	Der	Valk	Hotel	te	Veenendaal

Het NVFG Jaarcongres vond op 1 oktober plaats als een 

hybride bijeenkomst waarbij sprekers en toehoorders zowel 

met een beperkt aantal fysiek aanwezig waren, alsmede 

virtueel deelnamen. De Livestream is terug te zien op onze 

website. Hieronder een korte impressie van het congres.

De dagvoorzitter Anouschka Laheij opende samen met 

Kahraman Algür, voorzitter van de Event Commissie, het 

Jaarcongres met een aantal interactieve stellingen met 

het publiek. De eerste spreekster was Prof. dr. Hanneke 

Schuitemaker van Janssen Vaccins en zij vertelde hoe er 

bij Janssen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een 

nieuw COVID-19-vaccin. Vervolgens had Anouschka een 

interview met dr. Agnes Kant van het Lareb waarbij duidelijk 

werd dat er bij het Lareb nauwelijks bijwerkingen gemeld 

werden vanuit de ziekenhuizen en van artsen waardoor het 

moeilijk was een goed beeld te krijgen van de veiligheid van 

de toegepaste (experimentele) behandelingen van COVID-

19-patiënten. Daarna gaf dr. Roselinda van der Vlugt een 

kijkje in de keuken van Ace Pharmaceuticals dat veel media-

aandacht kreeg, door het product chloroquine dat in China 

effectief leek voor de behandeling van COVID-19-patiënten.

Later op de middag ging het NVFG Jaarcongres verder met 

een presentatie van dr. Carla Jonker en drs. Sanne Gevers 

van het CBG. Het is een geweldige uitdaging voor het CBG 

om de beoordeling van de kwaliteit, werkzaamheid en 

veiligheid van vaccins, plasmaproducten en therapeutica 

Wederom op 1 oktober, zal het Jaarcongres plaatsvinden. 

De NVFG Event Commissie is als volgt samengesteld:

• Maarten Boomsma

• Sander Veltkamp

• Ciska van Doesum

• Marie-José Donath

• Marianne van Es

• Francien Rotteveel

• Het NVFG secretariaat (Caroline & Mandy)

• Kahraman Algür (voorzitter)

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN
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4.2		COMMUNICATIE	COMMISSIE
Het	jaar	2020	is	voor	iedereen	heel	anders	

verlopen	dan	aanvankelijk	in	de	planning	zat.		

Het	was	een	bijzonder	jaar	in	alle	opzichten.	

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 februari 

2020 trad Viviënne van de Walle statutair af en nam Rita 

Lobatto het voorzitterschap van de commissie over.

Naast het verschijnen van de wekelijkse nieuwsbrief, 

mede mogelijk door inbreng vanuit de leden, bestuur, 

secretariaat en de commissie, heeft dit jaar de zakelijke 

LinkedIn-pagina van de NVFG een vaste vorm gekregen. 

De commissie heeft de consolidatieperiode, die van het 

bestuur is uitgegaan, benut om zowel de interne - als 

externe communicatie verder vorm te geven. Vanuit iedere 

geleding en commissie zijn er enthousiaste leden geweest 

die op 20 november 2020 hebben deelgenomen aan de 

blogtraining van Merel Roze. Het doel van de training 

was om de deelnemers een aantal handvatten voor een 

heldere blogstructuur te geven met een aantal schrijftrucs 

om de aandacht van de lezer te grijpen en die niet meer 

los te laten. Gedurende de training kregen de deelnemers 

de kans om aan de hand van een aantal opdrachten 

interactief deel te nemen en per omgaande feedback te 

ontvangen. Reeds in 2020 verschenen de eerste resultaten 

en gedurende 2021 zullen er in de wekelijkse nieuwsbrief 

met regelmaat blogs verschijnen van de hand van de 

deelnemende NVFG-leden.  

Deze training sloot mooi aan bij het besluit om in de 

toekomst meer via eigen NVFG-leden naar buiten te 

treden. Om dit optimaal vorm te geven, is voor een 

mediatraining gekozen die in het vierde kwartaal van 

2020 zou starten. Uit de reacties op een oproep aan alle 

NVFG-leden zijn door het bestuur op voordracht van 

de commissie twee leden uitgekozen voor deelname. 

Aanvankelijk zou de eerste training voor het einde van 

2020 plaatsvinden, maar deze is in overleg met de trainer 

naar 2021 doorgeschoven aangezien de opzet zich niet 

leent voor online- training. 

De opzet van de training is dat er gestart wordt met een 

kleine groep leden die getraind worden en uiteindelijk 

zal de training tijdens een NVFG-bijeenkomst aan alle 

aanwezige leden worden gegeven. 

De afgekondigde landelijke coronamaatregelen drukten 

steeds meer hun stempel op het organiseren van fysieke 

bijeenkomsten, daarom hebben we onze sponsoren de 

mogelijkheid gegeven zich meer te presenteren in o.a. 

de nieuwsbrief. De commissie heeft een achttal keren via 

Teams vergaderd en daarnaast voortdurend via e-mail, 

whatsapp en telefoon afgestemd. We hopen in 2021  

weer zo snel mogelijk face to face te kunnen vergaderen. 

 

De commissie bestaat eind 2020 uit 6 leden: Mw R. (Rita) 

Lobatto (voorzitter), Mw. V. (Viviënne) van de Walle, Mw.  

H. (Helena) Noordermeer, Mw. M. (Mariëtte) Westerlaak, 

Mw. O.B. (Odette) Jochems en Mw. T. (Tanja) Hoffman.  

Odette Jochems heeft na meer dan 30 jaar actief te

hebben bijgedragen niet alleen aan de Communicatie

Commissie maar aan de gehele NVFG, aan het eind van

het jaar afscheid van de commissie genomen.

Persoonlijk	woord	van	de	commissievoorzitter

Mede namens de commissie wil ik alle leden die zich het

afgelopen jaar hebben ingezet om de communicatie,

zowel intern tussen de geledingen en de commissies

als naar extern, naar een hoger niveau te brengen,

van harte bedanken. Daarnaast wil ik graag de leden

van de Communicatie Commissie bedanken voor hun

enthousiasme waarmee we via Teams bijeenkwamen en

de fundering voor een proactieve communicatie vanuit

de NVFG hebben verbreed en verdiept! Ik kijk er met

vertrouwen naar uit om met elkaar in 2021 de verdere

communicatieplannen (coronaproof) te realiseren.

Rita Lobatto

 

4.3	KAMG	COMMISSIE
2020 was een bewogen jaar, ook voor de KAMG-commissie.

We zijn op verschillende schaakborden aan het spelen:

1  In de KAMG: Kees is penningmeester in het KAMG 

bestuur. Patrick en Dick in zijn leden van het Concilium. 

Het Concilium is verantwoordelijk voor het LOP, het 

Landelijk opleidingsplan van KAMG-arts-specialisten. 

2		In het 6-partijen overleg met de CCMO, CBG, NVFG, 

Klinisch Farmacologen, CHDR en LUMC zetten we 

een moderne opleiding op voor Farmaceutische 

Geneeskunde. Hiervoor is een subsidie aangevraagd bij 

Economisch Zaken. De opleiding volgt de PharmaTrain 

richtlijnen. Er zijn 7 tracks, Cees Korstanje en Ronny 

Renfurm zijn de coördinatoren voor de tracks Non-Clinical 

Drug Development en Clinical Drug development. Anke 

Hövels en Rita Lobatto zijn de coördinatoren voor de track 

Regulatory Affairs, HTA en Pharmacoviglance. Marc, Rob 

en Kees nemen deel aan het 6-partijen overleg.

3		Ministerie van VWS: De KAMG is in nauw overleg met 

VWS om, samen met onze werkgevers, de financiering 

van onze opleiding te regelen. Jolanda en Marc nemen 

deel aan dit overleg.

2021 wordt voor ons een spannend jaar waar we 

duidelijkheid krijgen over de financiering van het opzetten 

van de tracks van de FG-opleiding en de bekostiging van 

VWS en onze werkgevers voor de totale KAMG-opleiding 

als arts-specialist. De FG-opleiding kan ook door niet-

artsen worden gedaan. 

We vergaderen wekelijks om alle lopende zaken te 

managen. We kunnen zeker nog wat hulp gebruiken.  

Dus wanneer je interesse hebt, laat het weten.

Namens de commissie, 

Kees Kraaij

Leden: Jolanda van Bodegraven, Kees Kraaij,  

Rob van Maanen, Dick de Vries en Patrick Vrijlandt.

4.4	COMMISSIE	VAN	BEROEP	
De commissie bestaat in 2020 uit 2 leden: 

• Eric Hoedemaker (voorzitter) 

• Mary-Lou Sprenger

In 2020 zijn er geen beroepszaken geweest.

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN
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4.5	 	Geleding	“Pharmacovigilance	
Platform	Nederland”

Het	jaar	2020	was	voor	iedereen	een	jaar	waarin	

veel	zaken	anders	verliepen	dan	gewoonlijk.		

We	zouden	traditiegetrouw	graag	melden	dat	

2020	wederom	een	goed	jaar	was	voor	de	

geleding	PPN,	en	op	zich	was	dat	ook	zo,	zij	het	

zonder	voorjaarsbijeenkomst	en	zonder	viering	

van	het	4e	lustrum,	maar	in	de	persoonlijke	

sfeer	heeft	COVID-19	bij	veel	mensen	een	grote	

impact	gehad.	Daarnaast	zijn	er	op	het	gebied	

van	vaccinontwikkeling	sterke	staaltjes	geleverd	

en	dat	is	iets	waar	de	betrokken	collega’s	in	ons	

vakgebied	heel	erg	trots	op	mogen	zijn.	

Bijeenkomsten
Wat organiseerden wij in 2020?  

PV Opleiding 
De PV-verdiepingscursus stond oorspronkelijk gepland 

voor maart en werd uitgesteld naar september. Normaliter 

is dit een 1-daagse cursus met veel tijd om te netwerken, 

maar nu werd de dag omgetoverd tot twee ochtenden 

online Teams meeting. Minder gezellig, maar dankzij onze 

techno-digi-savvy-PPN bestuursleden Angela en Suzanne 

liep het online lesgeven als een trein. De PV-basiscursus 

van oktober hebben we vervolgens ook opgesplitst in 

twee dagdelen en online gegeven. Beide cursussen 

hadden rond de 20 deelnemers dus dat was fijn. In 

2021 plannen we weer een basis- en verdiepingscursus, 

waarschijnlijk in hybride format, d.w.z. fysiek én online, zo 

de omstandigheden het toelaten.

Najaarsbijeenkomst
Op 17 november 2020 hielden we voor het eerst een PPN-

bijeenkomst geheel online. De techniek liep gesmeerd en 

dus is dit voor herhaling vatbaar, maar het blijft toch het 

fijnst om elkaar ook even in de ogen te kunnen kijken en 

bij te praten. Dagvoorzitter Cis Durian benoemde dit in 

zijn welkomstwoord. Door corona hebben we afgelopen 

juni de viering van het vierde lustrum van de PPN moeten 

missen, maar we hopen dit in 2021 in te halen. Deze 

najaarsbijeenkomst werd georganiseerd door PPN-

werkgroep Risk Management. De slides van deze dag zijn 

te vinden op de NVFG website - voor zover beschikbaar 

gesteld door de sprekers. Het thema was “Red de witte 

hand envelop van de prullenbak!”. We weten allemaal dat 

Dear Healthcare Professional Communications (DHPCs) 

worden verstuurd in een envelop met daarop een witte 

of oranje hand. Oranje is bijzonder belangrijk en urgent. 

Alle andere hebben een witte hand, waaronder berichten 

over additionele risicominimalisatie maatregelen (aRMMs). 

E.e.a. staat beschreven in de richtlijnen MEB 44 en 45. 

Eind 2018 heeft de PPN-RMP werkgroep een enquête 

uitgestuurd aan lokale DSOs (Drug Safety Officers) over 

risicomanagement en hoe bedrijven daarmee omgaan.  

 

De belangrijkste vragen die daaruit voortkwamen, werden 

door de werkgroep voorgelegd aan de sprekers van de 

najaarsbijeenkomst, zijnde:

•  Christel Hoeve: zij deed onderzoek bij het CBG naar 

aRMMs betreffende medication errors.

•  Robert van Boxtel geeft advies op het gebied van 

registratie van medical devices.

•  Nathalie van Schayk deed voor haar MBA-onderzoek 

naar verbetering van communicatie naar patiënten.

•  Esther de Vries onderzocht bij het CBG de voorkeuren 

van healthcare professionals in ziekenhuizen m.b.t. het 

ontvangen van DHCPs.

Een uitgebreid inhoudelijk verslag van deze middag is 

te vinden op de NVFG- website. Dat het een geslaagde 

middag was, moge blijken uit de word-cloud na afloop: 

 

Adviesraad
De PPN laat zich sinds jaar en dag bijstaan en inspireren 

door een adviesraad die ons op de hoogte houdt van 

trends en topics in de farmacovigilantie. 

Leden van de adviesraad in 2020 waren: 

•  Wendy Huisman, senior Pharmacovigilance  

Consultant (Vigifit) 

•  Arthur Meiners, Pharmacovigilance Consultant 

(Perspektivo) 

• Hanneke Nijland-Later, advocate bij Genome Lawyers 

•  Eugène van Puijenbroek, hoogleraar 

Geneesmiddelenbewaking en Geneesmiddelenveiligheid 

(Rijksuniversiteit Groningen) en hoofd wetenschappelijke 

afdeling Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. 

•  Ron Herings, hoogleraar Pharmaco-epidemiology and 

Healthcare Optimization, Amsterdam UMC / Utrecht 

University 

Contactpersoon CBG

•  Joan Deckers, Hoofd afdeling Geneesmiddelenbewaking 

CBG-MEB

PPN	werkgroepen
Een van de pijlers van PPN zijn de werkgroepen. Hierin 

worden uiteenlopende onderwerpen behandeld. In 2020 

waren de volgende werkgroepen actief: Risk Management, 

PV-opleiding, Literatuur, Digital (PPN-gedeelte van website 

NVFG, LinkedIn), en Contact met Lareb en Adviesraad.  

PPN	bestuur
Het PPN-bestuur bestond in 2020 uit: Mischa Blom,  

Cis Durian, Pien de Jong, Lucas van Kruijsdijk, Suzanne 

Nijenhuis, Angela van der Salm en Linda Smeding. Mischa 

Blom volgde Linda Smeding op als vertegenwoordiger van 

PPN in het NVFG-bestuur. 

Lustrum
Last but not least: De geleding PPN bestond in 2020  

20 jaar! Inmiddels dus bijna 21 jaar, maar goed, we  

gaan die 20ste verjaardag alsnog vieren in 2021 tijdens  

de voorjaarsbijeenkomst. 

| 4 |		COMMISSIES		
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4.6	Geleding	Clinical	Operations

De geleding bestaat eind 2020 uit 5 leden en kent geen 

wijzigingen t.o.v. vorig jaar:

•  Mw. V. (Viviënne) van de Walle

•  Mw. M. (Margot) Lamers

•  Mw. H. (Hellen) Boering

•  Dhr. J. (Joost) van Hilten

•  Dhr. J. (Joost) Melis

Bijeenkomsten
Wat een mooi lustrum jaar voor de ClinOps geleding 

had moeten worden met de 10de aflevering van de 

ClinOpsDag op 12 mei met de mooie titel: ‘Klinisch 

onderzoek, daar zit muziek in!’ kreeg een onverwachte 

wending als gevolg van COVID-19. Eerst leek het allemaal 

nog goed te komen met het uitstellen van mei naar 

oktober, maar toen ook duidelijk werd dat het in oktober 

niet mogelijk zou zijn om de ClinOpsDag doorgang 

te laten vinden, begon een vervelende periode van 

touwtrekken met de locatie om het evenement te kunnen 

verzetten zonder grote financiële gevolgen. Mede daarom 

hebben we ervoor gekozen de ClinOpsDag, waarin elkaar 

(weer) ontmoeten en netwerken net zo centraal staat als 

alle mooie sessies bijwonen, naar 2022 te verplaatsen en 

het risico te vermijden om in 2021 nogmaals door deze 

juridische strijd te moeten gaan. 

Daarnaast hadden we in maart de i-Recist training 

gepland. Gelukkig waren de trainers Jenny de Gelder en 

Monique van Bergen bereid deze training om te zetten 

naar een virtuele training, die op beide sessies (6 en  

13 oktober) vol zat en met groot succes ontvangen is. 

We hebben deze training ook opgenomen, zodat we deze 

in 2021 nog een aantal keer kunnen herhalen. 

Tijdens het Jaarcongres op 1 oktober hebben Mirjam 

Steinbuch en Viviënne van de Walle, onder leiding van 

Hellen Boering, aan de hand van een aantal stellingen 

gesproken over klinisch onderzoek in de corona 

periode. Hoe kunnen we uitzonderingen zoals snelle 

goedkeuringsprocedures en remote monitoring behouden, 

ook na de corona crisis? De patiënt echt centraal stellen bij 

het opstellen van het protocol en de uitvoering en evaluatie 

van de studie zal kunnen leiden tot efficiënt uitvoeren van 

klinisch onderzoek en minder belasting voor de patiënt. 

‘Nice to haves’ bepalingen uit het protocol weglaten, de 

mogelijkheid bieden voor patiënt visites via beeldbellen of 

door middel van thuisbezoek zijn enkele aspecten die we 

moeten meenemen naar de toekomst. 

We zijn al druk bezig mooie plannen te maken voor 

2021, waarin we ClinOpsDag moeten missen, maar in 

ieder geval op 13 april een bijeenkomst hebben over 

Medical Devices. Een lang gekoesterde wens gaat in 

vervulling. De unieke aspecten van klinisch onderzoek met 

Medical Devices zullen in het jaar waarin ook de nieuwe 

regelgeving voor Medical Devices in zal gaan, onder 

de loep worden genomen. We zullen ook al wat sneak 

previews geven van de ClinOps dag als opmaat. 

In 2020 heeft de geleding 8 keer vergaderd.

4.7	 	Geleding	Regulatory	Affairs	
Network,	RegNed

De	belangrijkste	doelstelling	van	RegNed	is	een	

breed	interactief	netwerk	te	zijn,	voor	en	door	

professionals	op	het	gebied	van	registratiezaken	

(Regulatory	Affairs).	

In het begin van 2020 heeft de geleding na 6 jaar afscheid 

genomen van Peter Reijnders als voorzitter. Het bestuur van 

de geleding heeft in 2020 bestaan uit de volgende leden:

Connie van Oers (voorzitter), Eugenie van Lieshout 

(secretaris), Piet Boon (penningmeester), Hannie de 

Munnik (contactpersoon Kennisplatvorm GDP-RP), Ienke 

brombacher (contactpersoon werkgroep bijeenkomsten), 

en Inge Rood (contactpersoon werkgroep opleidingen).

Het bestuur wordt ondersteund door 3 werkgroepen:

•  Werkgroep bijeenkomsten: Deze werkgroep verzorgt 

de organisatie van voor- en najaarsbijeenkomsten. 

De onderwerpen worden in samenspraak met het 

bestuur uitgekozen en aan de hand van een draaiboek 

uitgewerkt. Sprekers op bijeenkomsten worden gezocht 

binnen de vereniging maar ook extern bij niet-leden of 

vertegenwoordigers van overheden.

•  Werkgroep opleidingen: Deze werkgroep heeft als 

doel het opzetten en uitvoeren van cursussen voor 

registratiemedewerkers. Cursussen bestaan uit een 

basiscursus Regulatory Affairs en een vervolgcursus 

waarbij een thema wordt uitgediept.

•  RegNed Kennisplatform GDP-RP: In 2018 is deze 

werkgroep binnen RegNed opgericht. Het doel van de 

werkgroep is kennisuitwisseling op het gebied van GDP 

en GMP. Dit wordt vormgegeven door het organiseren 

van bijeenkomsten en door participatie in het 

Farmaceutisch Technisch Overleg Industrie (FTOI) met de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Er worden 

bijeenkomsten georganiseerd en er is een besloten 

LinkedIn-groep opgericht.

In 2020 waren fysieke bijeenkomsten niet of nauwelijks 

mogelijk en zijn helaas de reeds geplande bijeenkomsten 

noodgedwongen afgelast. Na de zomer zijn twee 

onlinebijeenkomsten georganiseerd.

Bijeenkomst RegNed Kennisplatform GDP-RP 
“Inspection Readiness”
Op 8 oktober 2020 vond de RegNed bijeenkomst 

“Inspection Readiness” plaats via Zoom. Het Inspection 

Readiness process werd besproken vanuit 3 perspectieven: 

IGJ-perspectief door mevrouw Ageeth Dekker. 

Coördinerend senior inspecteur IGJ, RP perspectief a.d.h.v. 

een survey door Daan Odink en Inspection Readiness 

tips&tricks algemeen en remote, door Mirjam van de Wiel 

en Nicoline van Diepen.  

I.v.m. de situatie door COVID-19 zijn alle GMP/GDP 

Certificaten verlengd tot eind 2021. De (desk) inspecties 

worden georganiseerd alleen voor de aanvragen van een 

G-vergunning en API-registratie. Een van de onderdelen 

van de presentatie van IGJ was de Falsified Medicines 

Directive (FMD) en veiligheidskenmerken. De uitkomst 

van een vooraf uitgestuurde enquête werd besproken en 

leverde een levendige interactie met de toehoorders op. 

Als laatste werden een aantal tips en tricks voor remote 

inspections gedeeld. Remote inspecties zijn een optie 

als gevolg van de COVID-19 situatie. Naast de tips en 

tricks waren aan het eind van de presentatie handige 

documenten en links gedeeld die guidance en support 

kunnen geven met betrekking tot het voorbereiden en 

uitvoeren van een succesvolle remote audit.

Veel van de gestelde vragen vanuit de deelnemers ging over 

de FMD-regelgeving en daarom is besloten om een nieuwe 

bijeenkomst te organiseren in het voorjaar van 2021.
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Najaarsbijeenkomst:  
Begrijpelijke patiënten informatie
Op dinsdag 10 november 2020 werd via een Zoom 

meeting de RegNed najaarsbijeenkomst georganiseerd.

Namens het CBG hebben Jasper-Hugo Brouwers 

(Programmamanager project goed gebruik) en Gideon 

van den Kieboom (projectleider team begrijpelijkheid) 

verteld met welke initiatieven het CBG bezig is om 

informatievoorziening aan patiënten te verbeteren. 

Het CBG heeft de afgelopen periode gewerkt aan het 

verbeteren van de officiële bijsluiter door deze begrijpelijker 

te maken o.a. door de ontwikkeling van de toolkit 

“Begrijpelijk Schrijven” en de lijst met patiëntvriendelijke 

termen. In aanvulling op de bestaande bijsluiter werkt het 

CBG, samen met de KNMP, aan ‘Medicijn in het kort’.

Inge Rood (Regulatory Affairs Boehringer Ingelheim) deelde 

namens de industrie voorbeelden van het herschrijven van 

de Nederlandstalige patiëntenbijsluiter. Samen met Inge 

deelde Joep Wieling (patient advocate) voorbeelden van 

samenwerking tussen patiëntenvereniging en industrie.      

Gedetailleerde verslagen van de bijeenkomsten zijn 

gepubliceerd op de website van de NVFG.

Opleidingen: In 2020 zijn geen basis- en 

verdiepingscursussen georganiseerd. De achtste editie 

van de basiscursus Regulatory Affairs staat in januari 

2021 op de agenda en zal via Zoom op twee ochtenden 

worden georganiseerd. Later in het jaar zal er een 

verdiepingscursus worden georganiseerd.

4.8	 	Geleding	MEDICAL	AFFAIRS
	

De geleding Medical Affairs bestaat begin 2020 uit de 

volgende leden:

•  Kwinten Bosman

•  Corrie Kroeze

•  Jolanda van Bodegraven

•  Margot van den Camp

•  Ronald Kempers

•  Ronald Zielman

•  Maaike Addicks	

In het NVFG Jaarverslag 2019 blikte ik vooruit op 

een veelbelovend nieuw jaar waarin de tweede 

editie van de Medical Affairs Dag en een traditionele 

Najaarsnetwerkbijeenkomst stonden plaats te vinden, 

waarbij we elkaar handenschuddend zouden ontmoeten. 

Het liep anders. 

Op het laatste moment besloten we met de geleding 

Medical Affairs en in overeenstemming met de besluiten 

van andere NVFG-geledingen om de Medical Affairs  

Dag 2020 geheel te schrappen en een jaar te verplaatsen. 

De Najaarsnetwerkbijeenkomst 2020 hebben we toen nog 

wel op het programma laten staan– wie kon immers zo ver 

in de toekomst kijken? 

In de tussenliggende periode hebben we ons als 

maatschappij eerst online verschanst om er vervolgens op 

velerlei gebieden te floreren. Een onverwacht effect van de 

anderhalvemetermaatschappij is de digitale versnelling, die 

het thuiswerken met videoconferencing ondersteunde, het 

online shoppen naar een volgend niveau tilde (waarmee 

de Nederlandse postbezorger haar winst-verwachting naar 

boven kon bijstellen) en zorg op afstand opeens van nice-

to-have tot een noodzaak maakte. 

Ook de leden van onze geleding pasten zich aan en 

leerden al snel om ook via de digitale route hun contacten 

met de artsen goed te onderhouden. We hebben mooie 

verhalen gehoord van innovatieve manieren waarop de 

typische Medical Affairs projecten toch nog heel goed 

doorgang konden vinden en misschien zelfs wel een 

grotere impact hadden. 

In een politiek en maatschappelijk zeer bewogen  

jaar vestig ik ook graag jullie aandacht op de 

wetenschappelijke successen, niet enkel op het gebied van 

vaccinaties, die in 2020 zijn geboekt. Ik wil jullie dit artikel 

over enkele interessante wetenschappelijke doorbraken 

daarbij niet onthouden. 

Online vond uiteindelijk in november ook de 

Najaarsnetwerkbijeenkomst plaats. Het bleek een 

onverwachte succesformule, waarbij het aantal deelnemers 

zich verdubbelde ten opzichte van de voorgaande 

bijeenkomsten die op locatie werden gehouden.  

Het was fijn jullie allemaal online weer tegen te komen.  

We werden door Carla Vos (VIG) en Marc Pomp 

(zelfstandig gezondheidseconoom) inhoudelijk bijgepraat 

over de gevolgen van de pandemie voor de samenwerking 

in de zorg en onze economie. Het gezellige netwerken 

tijdens de nazit dienen we in gevaccineerde tijden – 

hopelijk later dit jaar – in te halen. 

Op dit moment is onze geleding reeds ver met het 

organiseren van de tweede editie van de Medical  

Affairs Dag die dit jaar plaatsvindt op 30 maart.  

Deze – uitgestelde – editie behoudt het thema ‘Access 

for All: de toegang van de patiënt tot geneesmiddelen 

is een uitdaging voor Medical Affairs’ en het daarmee 

samenhangende programma. De workshops worden 

daartoe geoptimaliseerd voor een online omgeving.  

We kijken ernaar uit jullie op deze bijeenkomst te 

verwelkomen en maken er met jullie graag een daverend 

succes van. 

Blijf gezond en graag tot ziens, 

Kwinten Bosman 

Mede namens Ronald Zielman, Jolanda van Bodegraven, 

Ronald Kempers, Corrie Kroeze, Margot van den Camp en 

Maaike Addicks
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6	februari		
Nieuwjaarsbijeenkomst	
 De Heeren van Montfoort, Montfoort

 Match Making: “Hoe aantrekkelijk is Nederland

 voor farma?”  

 Bert Leufkens

 Thera Max

 Annemiek Verkamman 

 68 deelnemers

17	en	24	september		
PV	Verdiepingsdagen
 Virtueel 

 PV Verdiepingsdagen cursus

 Angela van der Salm

 Suzanne Nijenhuis 

 Cis Durian

 Wendy Huisman

 Kirsten Stryczek

 Linda Smeding

 Marielle Keulen

 27 deelnemers

1	oktober		
Jaarcongres
 Virtueel en Van der Valk hotel Veenendaal

 COVID-19: waar liepen we tegenaan  

 en wat hebben we geleerd?

 Hanneke Schuitemaker

 Agnes Kant

 Roselinda van der Vlugt

 Jan Willem Popma

 Carla Jonkers

 Senna Gevers

 Viviënne van de Walle

 Hellen Boering

 Anouschka Laheij

 Mirjam Steinbuch

 20 live aanwezig, meer 200 via de livestream

6	en	13	oktober
(i)Recist	training
 Virtueel 

 Tumormeting in klinisch onderzoek 

 Jenny de Gelder

 Monique van Bergen 

 23 deelnemers

8	oktober		
RegNed	Kennisplatform		
GDP-RD	bijeenkomst
 Virtueel 

 Inspection Readness

 Mirjam van de Wiel

 Nicoline van Diepen

 Ageeth Dekker

 63 deelnemers

27	oktober	en	3	november		
PV	Basisdagen
 Virtueel 

 PV Basisdagen

 Pien de Jong

 Linda Smeding

 Mischa Blom

 Suzanne Neijenhuis

 Sabine van Marrewijk

 Angela van der Salm

 18 deelnemers

 

5	november		
Medical	Affairs	Najaarsbijeenkomst
 Virtueel 

 COVID-19: lessons learned, wat  

 nemen we mee naar de toekomst?

 Marc Pomp

 Carla Vos

 Dineke Amsing

 65 deelnemers

10	november		
RegNed	Najaarsbijeenkomst
 Virtueel 

 Begrijpelijke bijsluiter

 Gideon van den Kieboom

 Jasper-Hugo Brouwers

 Inge Rood

 66 deelnemers

17	november		
PPN	Najaarsbijeenkomst
 Virtueel 

 Red de witte hand envelop van de prullenbak

 Christel Hoeve

 Robert van Boxtel

 Nathalie van Schayk

 Esther de Vries

 72 deelnemers

20	november
Communicatie	commissie
 Virtueel 

 Blog training

 Merel Roze

 6 deelnemers
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Algemeen
Ook in 2020 is de financiële functie verder 

geprofessionaliseerd. In 2019 werd de financiële 

administratie nog primair bijgehouden in Excel, en was 

E-Captain als nieuw systeem geselecteerd waarop voor 

enige tijd de administratie parallel werd bijgehouden. Per 

1 januari 2020 is de NVFG volledig overgegaan op het 

E-Captain systeem, voor zowel de leden- als de financiële 

administratie. In het eerste kwartaal van 2020 is bovendien 

een extern administratiebureau gecontracteerd (QS10) die 

voor de NVFG beide administraties bijhoudt.

In 2020 heeft elke geleding en commissie een eigen 

penningmeester benoemd, die de schakel vormt tussen 

de NVFG-penningmeester en de geleding en commissie, 

en zo het financieel beleid en informatieverzorging verder 

uitdraagt binnen de respectievelijke verenigingsonderdelen. 

Gedurende 2020 zijn het bestuur, de commissies en de 

geledingen periodiek geïnformeerd over de financiële 

status van de NVFG, met daarbij een overzicht van 

bezittingen en schulden, status van contributie-inning, 

rapportage over werkelijke versus begrote inkomsten 

en uitgaven, zowel per geleding/commissie als per 

evenement. 

De gevolgen van COVID-19 op de geplande NVFG-

activiteiten en het financieel beleid zijn in het bestuur 

besproken en de NVFG heeft maatregelen genomen om de 

negatieve gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast is de BTW-status verder onderzocht en 

afgestemd met de Belastingdienst. De uitkomst daarvan 

is dat de NVFG met ingang van 1 januari 2021 volledig 

BTW-plichtig is geworden. Als gevolg hiervan zullen alle 

inkomsten onderhevig worden aan BTW. Aan de andere 

kant is nagenoeg alle door derden in rekening gebrachte 

BTW verrekenbaar. Een uitzondering hierbij wordt gevormd 

door de inning en afdracht van de gecombineerde KAMG 

en KNMG-bijdrage van relevante NVFG leden, welke 

vrijgesteld is van BTW. 

Grondslagen	Financieel	Jaarverslag
Het financieel jaarverslag is opgesteld op basis van 

verslaggevingsnormen die in Nederland gebruikelijk zijn. 

Banksaldi worden getoond tegen nominale waarde aan 

het eind van het verslagjaar. Netto vorderingen worden 

getoond tegen nominale waarde, onder aftrek van een 

voorziening voor zover deze vorderingen door het bestuur 

als niet-inbaar worden beschouwd. De voorziening voor 

toekomstige jubileumfeestuitgaven wordt gevormd door 

een jaarlijkse dotatie gedurende vijf jaar. Schulden zijn 

opgenomen tegen nominale waarde, en hebben een 

kortlopend karakter. 

Opbrengsten en kosten worden verder toegerekend aan 

het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

De NVFG int namens de KAMG de betreffende contributie 

bij relevante NVFG leden. Met ingang van 2020 worden 

de inning en afdracht van de KAMG-contributiekosten 

verantwoord in de resultatenrekening onder inkomsten. 

Voorheen werd de afdracht separaat verantwoord als 

uitgavenpost. De vergelijkende cijfers over 2019 en de 

begroting voor 2020 zijn hiervoor aangepast.

| 6 |	FINANCIEEL	
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ACTIVA PASSIVA
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19

Banksaldi 260.294 205.832 Vermogen 218.945 181.116

Netto vorderingen 2.500 3.895 Jubileumvoorziening 30.000 20.000

Schulden 13.849 8.611

TOTAAL 262.794 209.727 TOTAAL 262.794 209.727

Resultatenrekening
Overzicht inkomsten (herkomst van middelen) en uitgaven (besteding van middelen).

2020 2020 2019
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

Ledencontributies 138.837 140.000 124.754

Ledencontributie KAMG 16.159 20.000 17.695

Afdracht KAMG (16.936) (20.000) (18.946)

Sponsoring 11.000 70.000 42.975

Bijeenkomstbijdragen 12.399 39.300 43.780

Overige inkomsten          51        100          81

TOTAAL INKOMSTEN 161.510 249.400 210.339

UITGAVEN

Accreditatiekosten 4.723 5.000 5.527

Advieskosten 11.704 12.200 20.644

Bijeenkomsten 26.290 122.400 110.218

IFAPP lidmaatschap 4.058 3.800 3.615

Ondersteuning derden 60.750 66.800 71.744

Opleidingskosten 1.331 6.500 1.250

Reservering jubileum 10.000 10.000 10.000

Vergaderkosten 2.066 7.200 3.235

Overige kosten    2.759    15.500    17.692

TOTAAL UITGAVEN 123.681 249.400 233.935

RESULTAAT VOORDELIG/(NADELIG) 37.829 0 (23.596)

Balans
Overzicht van activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen, voorzieningen en schulden).

De banksaldi geven de stand weer van de ING- 

rekeningen per balansdatum. De netto-vorderingen 

betreffen vorderingen op leden voor openstaande 

contributies en op sponsors, voor zover deze in het 

volgende boekjaar zijn ontvangen. 

De mutatie in vermogen betreft het jaarlijkse resultaat. 

De jubileumvoorziening betreft de jaarlijkse dotatie van 

€10.000 voor het volgende jubileumfeest in 2022.  

De schulden zullen in het begin van het volgende 

kalenderjaar worden voldaan.

In 2020 is er per saldo € 37.829 minder besteed dan 

is ontvangen (2019: € 23.596 meer besteed). De 

belangrijkste reden hiervoor is de invloed van COVID-19 

op de geplande activiteiten. Hierdoor hebben er in 2020 

minder evenementen plaats gevonden dan oorspronkelijk 

gepland, en bovendien zijn de gerealiseerde evenementen 

veelal in andere vorm aangeboden. Als gevolg hiervan 

zijn de inkomsten uit sponsoring en bijeenkomstbijdragen 

€ 85.901 lager dan gepland, en € 63.356 lager dan 

vorig jaar. Aan de andere kant zijn ook de uitgaven voor 

bijeenkomsten € 98.110 lager dan gepland, en  

€ 85.928 lager dan vorig jaar. Er is bovendien meer on-

line vergaderd waardoor externe kosten lager uitvielen.

Voor wat betreft de 2020 facturatie van de ledencontributie 

via E-Captain was het evident dat een verbetering gaande is 

met de kwaliteit en robuustheid van de ledenadministratie. 

In 2021 zal een automatische incassomogelijkheid tot 

verdere efficiencyverbeteringen leiden. 

Onze algemene sponsors in 2020 waren InnSense (goud 

sponsor), DADA Consultancy (zilver sponsor), Vertex 

en Herakles Pharma Staffing (beide brons sponsor). 

Wij zijn onze sponsoren erg dankbaar voor hun steun, 

vooral onder de disruptieve omstandigheden gedurende 

2020 wordt hun continue support aan de NVFG enorm 

gewaardeerd. Daarnaast hebben diverse sponsoren al hun 
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2020 2020 2021
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

Bestuur 149.889 145.100 135.011

ClinOps geleding 510 66.900 51.957

Eventcommissie 279 0 421

KAMG Commissie (777) 0 (4.011)

Medical Affairs geleding 0 18.500 8.979

PPN geleding 10.947 8.400 12.579

Regned geleding        661   10.500     5.402

TOTAAL INKOMSTEN 161.510 249.400 210.339

UITGAVEN

Administratie 66.869 62.400 62.551

Bestuur 5.189 11.800 24.558

ClinOps geleding 7.117 64.400 54.821

Communicatiecommissie 4.062 15.000 10.243

Eventcommissie 27.756 30.000 29.553

KAMG commissie 5.072 10.700 6.388

Medical Affairs geleding 4.720 29.500 29.537

PPN geleding 2.001 17.400 14.623

Regned geleding        895     8.200     1.661

TOTAAL UITGAVEN 123.681 249.400 233.935

RESULTAAT VOORDELIG/(NADELIG) 37.829 0 (23.596)

2020 2020 2021
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Begroting

Ledencontributies 138.837 140.000 94.500

Ledencontributie KAMG 16.159 20.000 17.000

Afdracht KAMG (16.936) (20.000) (17.000)

Sponsoring 11.000 70.000 21.500

Bijeenkomstbijdragen 12.399 39.300 19.150

Overige inkomsten          51        100        350

TOTAAL INKOMSTEN 161.510 249.400 135.500

UITGAVEN

Accreditatiekosten 4.723 5.000 4.080

Advieskosten 11.704 12.200 9.000

Bijeenkomsten 26.290 122.400 54.360

IFAPP lidmaatschap 4.058 3.800 3.360

Ondersteuning derden 60.750 66.800 48.480

Opleidingskosten 1.331 6.500 19.960

Reservering jubileum 10.000 10.000 10.000

Vergaderkosten 2.066 7.200 5.350

Overige kosten    2.759    15.500    11.410

TOTAAL UITGAVEN 123.681 249.400 166.000

RESULTAAT VOORDELIG/(NADELIG) 37.829 0 (30.500)

steun toegezegd en in enkele gevallen al betaald voor de 

in 2021 te organiseren Medical Affairsdag, die vanwege 

COVID-19 niet in 2020 heeft kunnen plaatsvinden.

De activiteiten van de NVFG worden door diverse 

commissies en geledingen verricht, waarbij de uitvoering 

van de activiteiten wordt ondersteund door B2G. 

Daarnaast verleent B2G ondersteuning aan het bestuur en 

de administratie. De kosten van B2G worden nagenoeg 

geheel verantwoord onder de afdeling Administratie, 

en worden vanaf 2021 verantwoord onder de nieuwe 

afdeling van de secretaris. De secretaris zal zich ook verder 

ontfermen over de ledenadministratie.

Hieronder geven wij een overzicht per afdeling/commissie/

geleding:

Dit jaar is er door de geledingen en commissies minder uitgegeven vanwege de beperkingen die COVID-19 heeft gehad 

op de organisatie van bijeenkomsten, trainingen en vergaderingen. De Administratie heeft extra kosten gemaakt voor 

advies omtrent de BTW-positionering van de NVFG. 

Begroting	2021
De begroting voor 2021 is consistent opgesteld in vergelijking met de rapportagemethode voor 2020. 

| 7 |	BEGROTING
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Vanwege het overschot over 2020, de aanwezige 

reserves en de gevolgen van de introductie van BTW (zie 

verderop) stelt het bestuur van de NVFG voor om geen 

kostendekkende begroting voor volgend jaar in te dienen, 

maar om in te teren op de opgebouwde reserves.

BTW
Omdat de NVFG met ingang van 1 januari 2021 volledig 

BTW-plichtig wordt, zullen alle inkomsten onderhevig 

worden aan BTW en zijn nagenoeg alle door derden in 

rekening gebrachte BTW verrekenbaar. Een uitzondering 

hierbij wordt gevormd door de inning en afdracht van de 

gecombineerde KAMG en KNMG-bijdrage van relevante 

NVFG leden, welke vrijgesteld is van BTW. 

Contributie
Het NVFG-bestuur heeft diverse scenario’s aangaande 

de contributie geëvalueerd, en daarbij gekeken naar 

de hoogte van het vermogen, de ontwikkeling van het 

ledental en de ambitie voor de toekomst. Het was de 

wens van het bestuur om de contributies niet te verhogen, 

ondanks het geplande nadelige exploitatieresultaat 

voor 2021. Daarnaast wordt rekening gehouden met 

de effecten van BTW op de contributie voor onze leden, 

waarbij tevens een mogelijkheid wordt geboden om met 

CONTRIBUTIEVOORSTEL	2021 2020 2019
Regulier lidmaatschap – automatisch incasso €160 

(€132,23 + BTW)

n.v.t.

Regulier lidmaatschap – op rekening €175 
(€144,63 + BTW)

€175

Eerste-jaarslid – automatisch incasso, voor 1 juli €100 
(€82,641 + BTW)

€100

Eerste-jaarslid – automatisch incasso, tussen 1 juli en 31 oktober €50 
(€41,32 + BTW)

€50

Eerste-jaarslid – automatisch incasso, vanaf 1 november Gratis Gratis

Buitenland lidmaatschap – op rekening €70 
(€57,85 + BTW)

€70

KAMG-toeslag voor KAMG & KNMG – exclusief BTW Later te bepalen €249

korting via een doorlopende automatische incasso te 

betalen om de efficiency te verhogen. Dit laatste wordt de 

standaardmethode voor nieuwe leden. 

Derhalve is het contributievoorstel voor 2021 als in 

onderstaande tabel.

Uitgavenposten	in	2021
Vanwege de onzekerheden met betrekking tot COVID-19, 

is besloten om het 10-jarig jubileum van de ClinOpsdag 

pas in 2022 door te laten gaan. De Medical Affairsdag 

is gepland om in 2021 in aangepaste vorm te worden 

georganiseerd. Voor wat betreft de opleidingskosten 

wil de Communicatiecommissie investeren in blog- en 

mediatraining om de zichtbaarheid en positionering van 

de NVFG te verstevigen, en zal de KAMG-commissie verder 

werken aan het landelijk opleidingsplan arts Maatschappij 

& Gezondheid.

Samenvattend	kunnen	wij	zeggen	dat	de	NVFG		

er	financieel	goed	voor	staat.	De	inkomsten	en		

het	vermogen	zijn	voldoende	om	alle	activiteiten	

te	realiseren	in	2021.

Aan	de	Algemene	Ledenvergadering	
van	de	NVFG
Betreft:	Verslag	Kascommissie	over	2020

De Kascommissie, in de personen van Kees Kraaij 

en Geert-Jan Mulder doen bij deze verslag van de 

financiële status van de Nederlandse Vereniging  voor 

Farmaceutische Geneeskunde (NVFG). Op 20 januari 

2021 heeft de Kascommissie samen met penningmeester 

Alain de Wolf een algemene controle uitgevoerd op de 

financiële status van de NVFG over het boekjaar 2020.

Algemeen

Alain de Wolf presenteert dit jaar wederom het financiële 

jaarverslag als penningmeester van de NVFG en informeert 

het bestuur op maandelijkse basis over de financiële status 

van de vereniging. Op basis van de financiële achtergrond 

van Alain de Wolf wordt de financiële boekhouding op zeer 

professionele wijze gevoerd, wat ook blijkt uit de afronding 

van de interpretatie van de BTW-plicht voor de NVFG en 

de afronding daarvan.

Het e-Captain boekhoudsysteem werkt zeer overzichtelijk, 

geeft real-time inzicht in de kosten en uitgaven van 

de diverse geledingen en bijvoorbeeld het innen van 

de contributie. In 2019 werd door Alain de Wolf het 

huishoudelijk reglement voorzien van een artikel over 

“Financieel Beheer”, welke een goede basis vormt voor de 

nieuwe penningmeester.

De NVFG beschikt over een gezonde kaspositie van 

€ 260.294. Het overgrote deel van de inkomsten zijn 

afkomstig van de 689 betalende leden per 31 december 

2020. 

Conform het jaarverslag van de penningmeester is 

er geconstateerd dat er in 2020 een toename van de 

cashpositie is geweest van € 54.462. Ten opzichte van 

de begroting voor 2020 is de NVFG binnen het budget 

gebleven. Opgemerkt moet worden dat in 2020 bijna alle 

activiteiten virtueel hebben plaatsgevonden en is er ook 

sprake van minder sponsorinkomsten gerelateerd aan 

bijvoorbeeld bijeenkomsten, met andere woorden een 

goed resultaat.

In het jaarverslag wordt dit in detail toegelicht wat de 

Kascommissie op 20 januari in detail (virtueel) besproken 

heeft met de penningmeester. Tijdens deze vergadering is 

er geen aanleiding gevonden hiervan af te wijken en de 

gedetailleerde uitleg in het jaarverslag over 2020 is hierin 

dan ook leidend.

Specifieke	posten

De Kascommissie heeft tijdens de controle specifiek 

en in detail gekeken naar afwijkende eenmalige 

transacties welke niet gelijk traceerbaar waren en 

eveneens is er specifiek gekeken naar alle informatie 

die de penningmeester ter beschikking heeft gesteld als 

onderliggende documentatie voor het jaarverslag. Hierin 

zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

Alle commissies/geledingen zijn in 2020 binnen budget 

gebleven, met als uitzondering extra BTW advies wat moest 

worden ingewonnen.

Vanaf 1 januari 2021 is de NVFG als vereniging BTW-

plichtig geworden. Omdat BTW-plicht een vraag was waar 

veel verenigingen mee te maken hebben, heeft de NVFG 

besloten dit in 2020 proactief aan de belastingdienst voor 

te leggen. Hieruit bleek dat de NVFG ook valt ook onder 

de BTW-verplichting voor verenigingen, echter op basis van 

deze proactieve houding heeft de belastingdienst besloten 

dit niet met terugwerkende kracht te vorderen (eventueel 

opgehoogd met een boete) maar in te laten ingaan op  

1 januari 2021. 

Een groot compliment gaat naar Alain de Wolf die dit zeer 

professioneel heeft gemanaged!
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Conclusie

De Kascommissie stelt vast dat de jaarrekening voor het 

boekjaar 2020 voldoende onderbouwd is, overeenkomt 

met de boekhouding en een accuraat beeld geeft van de 

financiële activiteiten en status quo van de NVFG.

De overstap naar het e-Captain systeem is goed 

verlopen in samenwerking met support van QS10 als 

administratiekantoor. QS10 is volledig ingewerkt in 

e-Captain en vormt een belangrijke ondersteuning voor de 

nieuwe penningmeester.

De Kascommissie wil bij de leden van de NVFG onder de 

aandacht brengen dat de functie van de penningmeester 

van een gezonde en groeiende vereniging van groot 

belang is. Uitbreiding van verdere ondersteuning van de 

financiële administratie door QS10 geeft de NVFG een 

zeer professionele infrastructuur voor 2021. Alain de Wolf 

zal nog enige tijd beschikbaar zijn voor de overdracht.

Op grond van bovenstaande adviseert de Kascommissie de 

Algemene Ledenvergadering om het bestuur van de NVFG 

décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 

over 2020.

Naarden, 20 januari 2021

De Kascommissie

Geert-Jan Mulder 

Kees Kraaij


