Reglement Programma Commissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten
1. De Commissie is genaamd: Programma Commissie voor Wetenschappelijke Bijeenkomsten
(PWB) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
(KNMP).
2. De Commissie heeft tot taak het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten op
farmaceutisch gebied. Zij is vrij in de keuze van de onderwerpen van deze bijeenkomsten,
maar houdt daarbij wel rekening met: de educatieve en wetenschappelijke waarde, het
belang voor de beroepsgroep, onderwerpen die in het verleden al aan bod zijn geweest,
visie en beleidsspeerpunten KNMP en mogelijkheden tot interactie.
3. Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het KNMP
bestuur.
4. De Commissie bestaat uit ten minste zeven leden, die worden benoemd voor de tijd van drie
jaren. Zij zijn in principe eenmaal herkiesbaar. De leden treden af volgens een door de
Commissie op te stellen rooster.
5. De volgende disciplines/organisatie dienen vertegenwoordigd te zijn in de Com missie:
openbaar apotheker, poliklinisch apotheker, ziekenhuisapotheker, leden afkomstig van
apothekersopleidingen uit Utrecht, Groningen en Leiden (vanuit elke universiteit 1 lid) en lid
in dienst van KNMP (linking pin met KNMP bestuur).
6. De Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. De voorzitter is als zodanig
herbenoembaar.
7. Het KNMP bestuur voegt aan de Commissie een secretaris toe.
8. De Commissie vergadert minimaal tweemaal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of
ten minste twee leden dit wenselijk achten. De secretaris stelt de agenda en notulen van de
vergaderingen op, welke ook beschikbaar worden gesteld aan het KNMP bestuur.
9. Jaarlijks voor 1 april dient de Commissie bij het KNMP bestuur een begroting in van de
kosten die de Commissie in het komend jaar verwacht te zullen maken.
10. Jaarlijks voor 1 april brengt de Commissie verslag uit van haar verrichtingen over het
afgelopen jaar.
11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk is, beslist de voorzitter.

