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Aanwezig (bestuur): S Gibbs (voorzitter);  DJ. Hijnen ; A. Gostynski; P. Zeeuwen, M 
Bekkenk,  
 

1. Online ALV, vreemde situatie voor Sue voor het eerst sinds hele lange tijd dat ze 
niet in Lunteren is nu. We hopen volgend jaar weer een “ouderwets” congres te 
kunnen houden. Notulen van ALV 2020 worden goedgekeurd.  

2. Programma Cie meldt evaluatie 2020, gepresenteerd door Michel van Geel (file 
met details bij van Geel opvraagbaar). Goede waardering en opkomst ook in 2020. 
Dit jaar was gekozen voor klinisch en experimenteel onderzoek wat meer te 
mengen en dat werd positief ontvangen. Goede scores voor invited speakers 
(Knulst en Kayser).  Sessie chairs zouden wat meer aandacht kunnen krijgen, 
eventueel een intro van blok. Voorheen al eens geprobeerde n toen toch weer 
gestaakt vanwege teveel tijdsinvestering en teveel aandacht weg van sprekers. 
Jonge onderzoekers graag meer zichtbaar hier. Dit is in principe ook het streven : 
jonge onderzoeker samen met meer ervaren persoon die chair zijn. Posters weer 
beter dan vorig jaar, advies was wel van 6 naar 5 genomineerden te gaan. Zalen 
voor zowel sprekers als posters niet optimaal, maar daar is al direct actie op 
genomen vorig jaar en zal (door klaar zijn verbouwingen) ook zeer waarschijnlijk 
beter zijn. . Zodoende wat aanpassing ruimte voor posters. 

3. Alvast voor de zekerheid: 15-10-2020 deadline NVED symposium 2022 
4. Website: dit jaar veel beter. Nog wat onduidelijkheid over zichtbaarheid afgelasting 

2021, nu direct aangepast.  
5. Financiën: Antoni legt uit dat vorig jaar erg weinig transactie waren door afgelasten 

symposium 2021. Stabiele situatie, resultaat nagenoeg op nul. Zodoende 
overeengekomen dit jaar geen gebruik te maken van bijdrage NVDV, maar volgend 
jaar zal hier wel weer aanspraak op gemaakt worden.Financieel is de vereniging 
gezond. Er zijn geen vragen. 

6. Volgend jaar zal op 27 en 28 januari 2022 in Lunteren wederom het congres 
plaatsvinden. 

7. Geen wijzigingen in bestuur dit jaar. 
8. Rondvraag: (Rosalie Luiten:) Er is een groep onderzoekers die beetje tussen wal 

en schip dreigt te vallen, de postdocs die (nog) geen eigen onderzoekslijn en 
promovendi hebben kunnen geen abstract insturen. De programmacie bevestigt 
dat NVED symposium vooral voor de beginnende onderzoekers is, maar dat 
postdocs wel degelijk een abstract mogen insturen voor presentatie/poster. 

 
9. Datum volgende ALV: donderdag 27 januari  2022 

 
 
10. Sluiting  
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Met vriendelijke groet, 
 
Prof. dr. M.W. Bekkenk 
secretaris  NVED 
 
 
Afd. Dermatologie, AMC Amsterdam, email: m.w.bekkenk@amsterdamumc.nl 
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