Novateiten , 26 februari 2019
___________________________________________________________________________

Beste Novaleden,
Het jaar 2019 staat in het teken van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Onze ‘eigen’ Charlotte
Jacobs, eerste vrouwelijke apotheker (en zus van de meer bekende Aletta), heeft zich
hiervoor samen met andere vrouwelijke voorvechters ingespannen. We zijn schatplichtig aan
Charlotte om ook in deze tijd onze stem luid en duidelijk te laten horen.
NOVA timmert aan de weg om de ambities waar te maken: een vereniging die leeft, een
vereniging die van zich laat horen, een vereniging die actief is, een vereniging die meedenkt
en meedoet. We zijn hard op weg om deze speerpunten van ons beleid verder uit te werken.
Maar we hebben jullie nodig om er ook echt een succes van te maken!
Voel je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten die we in 2019
organiseren en laat het weten als je je actief wil inzetten voor de club. Hoe meer woman
power we kunnen genereren, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen.
De agenda voor komend jaar is al aardig gevuld. In deze nieuwsbrief lees je wat onze plannen
zijn. We hebben een programma samengesteld voor elk wat wils. Ben je een actieve sporter
of meer een scherpe debater? Of misschien wel allebei? Gewoon meedoen voor de
gezelligheid is ook al reden genoeg om erbij te zijn!
In deze nieuwbrief vind je informatie over de volgende zaken:
• NOVA op het KNMP congres
• Team NOVA doet mee aan Marikenloop
• ALV met Andersom Organiseren
• Stem op vrouwelijke apothekers!
• NOVA symposium
• EWPM 2019 in Dresden
Met hartelijke groeten,
Sonja Keizers
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NOVA op het KNMP congres
Op dinsdag 12 maart vindt in Utrecht het KNMP Voorjaarscongres
plaats. Het thema van het congres is Oncologie. De KNMP is er in
geslaagd een mooi programma samen te stellen met interessante
sprekers, waaronder NOVA-lid Elise Smakman. NOVA is aanwezig
op de beursvloer waar we vrouwelijke apothekers zullen
aanspreken om lid te worden van onze vereniging. Nieuwe en
bestaande leden zijn die dag herkenbaar aan hun gratis op te halen
‘powervrouw’-button.

Team NOVA
Sportievelingen binnen de NOVA, en iedereen die zich heeft voorgenomen om dit jaar wat
meer te bewegen, kunnen zich aansluiten bij Team NOVA tijdens de Marikenloop op zondag
19 mei in Nijmegen. De Marikenloop staat bekend als de leukste
Ladiesrun van Nederland. Het is een gezellig evenement waar
saamhorigheid minstens zo belangrijk is als het leveren van prestatie.
Je kunt kiezen uit drie afstanden: 5km, 7,5km of de 10! Na afloop zijn
we uitgenodigd voor de afterparty in de prachtige tuin van Wilma
Göttgens. Schrijf je in op www.marikenloop.nl en stuur een mail naar
NOVA, zodat je als lid van Team NOVA alle informatie krijgt.

Algemene Ledenvergadering op 25 mei
Op zaterdag 25 mei houden wij onze Algemene Ledenvergadering. Volgens traditie wordt de
vergadering gecombineerd met een inhoudelijk programma. Dit keer zullen we met
Andersom Organiseren een workshop doen om los te komen van traditionele manieren van
organiseren. Andersom Organiseren helpt ons om de
doelen die we stellen in ons werk te verwezenlijken. De
nascholing is voor alle apothekers geschikt, ook voor
degenen die al eerder met deze methode hebben
kennisgemaakt. Accreditatie wordt aangevraagd. Zo gauw
de inschrijving is geopend, ontvang je hiervan bericht.

Maak gebruik van je stem!
NOVA wil vrouwelijke apothekers met ambitie
steunen. Nu nog zijn vrouwelijke apothekers
ondervertegenwoordigd in de KNMP besturen
(hoofdbestuur 25% vrouw, LOA 0% vrouw, WSO
40% vrouw). Daar kunnen we met elkaar
verandering in brengen! KNMP-leden kunnen
tot 8 maart hun stem uitbrengen op kandidaten
voor het WSO-bestuur. Van de drie kandidaten
zijn twee vrouw. Wij roepen NOVA-leden op om op één van deze vrouwen te stemmen. Ook
zijn er verkiezingen voor de sectie LOA (belangen apotheekbedrijf) en is er een vacature voor
voorzitter van het VZA-bestuur (zelfstandige apothekers-werkgevers). Vrouwelijke apothekers
die een bestuursfunctie ambiëren kunnen rekenen op onze steun!
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NOVA symposium Vaccineren 26 oktober
Op zaterdag 26 oktober organiseren wij een symposium
met als onderwerp Vaccineren. Verschillende
ontwikkelingen komen aan bod, zoals nieuwe vaccins,
zorgen over de dalende vaccinatiegraad, vaccineren in de
apotheek en maatschappelijke discussies rond anti-vaxxers.
Aan de invulling van het programma wordt nog hard
gewerkt. Save the date: zaterdag 26 oktober.

EWPM 2019 Dresden 22-24 november
De 14e European Women Pharmacist Meeting vindt dit jaar plaats in Dresden van 22 tot 24
november. Wij hopen weer met een grote Nederlandse delegatie aanwezig te zijn. Zowel de
lezingen als het sociale programma van de EWPM zijn altijd zeer de moeite waard. Daarnaast
is het een uitgelezen kans om een mooie stad te bezoeken en je internationale netwerk te
vergroten. Ga je met ons mee?
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