Novateiten , 23 september 2018
___________________________________________________________________________

Beste Novaleden,
Na een geweldig leuke trip naar Reykjavik voor de European Women Pharmacists Meeting
wordt het tijd om jullie bij te praten over de NOVA activiteiten.
Wij hopen wat van ons enthousiasme op jullie over te brengen. NOVA is een mooie vereniging
die ons de mogelijkheid biedt om meer kleur te geven aan ons professionele leven als
vrouwelijke apotheker. Meer kleur hebben we letterlijk gezien door het mogen aanschouwen
van het Noorderlicht in IJsland. Met recht een eyeopener. Als dit soort wereldwonderen
bestaat, is niks onmogelijk. Ook niet om NOVA nieuw leven in te blazen!
Met een mix van ‘oud’ en ‘nieuw’ willen we onze vereniging opnieuw tot bloei laten komen.
Juist de diversiteit van onze leden, toch één van onze ankerwaarden, maakt ons sterk. Meer
jonge apothekers, meer apothekers uit verschillende hoeken van het beroepsveld en meer
apothekers met een migratieachtergrond willen we bij NOVA betrekken. Ook in dat opzicht
was IJsland een mooi voorproefje van het nieuwe elan.
In deze nieuwbrief vind je informatie over de volgende zaken:
• de viering van ons 6e lustrum op 22 november a.s.
• een kort verslag van de EWPM in Reykjavik
• NOVA op social media
• het nieuwe NOVA bestuur
Met hartelijke groeten,
Sonja Keizers
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Lustrumborrel – save the date: 22 november
NOVA bestaat dertig jaar! Om dit te vieren willen we iedereen
uitnodigen voor een feestelijke lustrumborrel. Zet donderdagavond
22 november alvast in je agenda. Ook als je al een hele tijd niets meer
met de NOVA te maken hebt gehad of misschien zelfs al vergeten was
dat je lid bent, kom vooral langs om je collega’s te zien, oude vrienden
te ontmoeten of nieuwe contacten te maken. Nadere informatie volgt
zo snel mogelijk. Jouw aanwezigheid maakt het feest!

EWPM 2018 Reykjavik
Met een delegatie van zeven NOVA leden hebben wij de jaarlijkse meeting van de European
Women Pharmacy Society bezocht. Het evenement vond plaats in Reykjavik. De meeting had
als onderwerp: From Research to Practice. We zijn
getrakteerd op een vol programma met
verschillende sprekers uit de deelnemende landen.
Onze eigen Fatma Karapinar stal de show met een
sterke voordracht over de farmaceutische zorg bij
opname en ontslag uit het ziekenhuis. Daarnaast
was het vooral een interessante kennismaking met
de IJslandse apothekerswereld. Wist je bijvoorbeeld
dat IJsland 72
apotheken telt (op een bevolking van 348.500 inwoners)? En dat
de IJslandse apothekers hun bureau, inclusief farmaciemuseum,
met eigen handen hebben gebouwd? En dat hun bestuur uit zes
leden bestaat, waarvan vijf vrouwen? Met als klap op de vuurpijl
dat de (vrouwelijke) voorzitter, zeg maar de IJslandse Gerben
Klein Nulent, behulpzaam was met het serveren van koffie en
broodjes tijdens onze meeting! Een uitgebreid verslag en foto’s
vind je op onze website: www.vrouwelijkeapothekers.nl. Veel
dank gaat uit naar Linda de Graaf voor het helpen organiseren
van de EWPM en natuurlijk naar onze IJslandse collega’s.
Volgend jaar zal de EWPM plaatsvinden in Dresden of Boekarest.
Grijp die kans!

NOVA op social media
Om NOVA meer zichtbaar te maken zijn we online actief
geworden. De websitecommissie heeft hard gewerkt aan
een mooie, herkenbare site. Neem vooral een kijkje op
www.vrouwelijkeapothekers.nl. En hou de website in de
gaten om snel op de hoogte te zijn van nieuwe activiteiten.
Daarnaast hebben we een LinkedIn groep gestart. Word ook
lid van de NOVA groep op LinkedIn en start of volg
belangrijke discussies voor vrouwelijke apothekers. Zit je op
twitter? Volg dan onze @Apovrouw.
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NOVA bestuur
Op de ALV van 2 juni j.l. is het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Het bestuur bestaat nu uit de
volgende leden:
• voorzitter: Sonja Keizers
• secretaris: Marianne van den Berg
• penningmeester: Froukje Dijkhuizen
• algemeen lid: Marjolein Dernier
Er staat nog een vacature open om ons bestuur te versterken. Heb je zin om je schouders
onder de NOVA te zetten, laat het ons dan weten! Ook als je niet zo veel voelt voor
bestuurswerk maar het wel leuk vindt om iets te organiseren, dan ben je van harte welkom
om een bijdrage te leveren.
Voor de toekomst heeft het bestuur de lijnen uitgezet in het Beleidsplan 2018-2023. In het
beleidsplan zijn de speerpunten voor de komende jaren voor NOVA benoemd:
- een vereniging die leeft;
- een vereniging die van zich laat horen;
- een vereniging die actief is;
- een vereniging die meedenkt en meedoet.
Ben je nieuwsgierig naar het beleidsplan? Stuur dan een mail naar
voorzitter@vrouwelijkeapothekers.nl en je ontvangt een exemplaar.
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