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Inleiding 
 

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) is in 1995 opgericht als reactie op de destijds 

door de beroepsgroep ingestelde privaatrechtelijke registratiefase tot openbaar 

apotheker. Inmiddels heeft de VJA haar scope verbreed. De vereniging behartigt de 

belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. Het verbinden van jonge 

apothekers is één van de voornaamste pijlers. Daarnaast zet de VJA zich in voor 

beroepsbelangen, zoals de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en de 

totstandkoming en het onderhoud van de huidige cao voor apothekers in dienstverband.  

In dit secretarieel jaarverslag kunt u lezen hoe de VJA in 2016 aan haar doelstellingen 

gevolg heeft gegeven. Het verslag beslaat de periode van de Algemene Leden 

Vergadering (ALV) van 11 maart 2016 tot 31 maart 2017. 
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Samenvatting 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 11 maart 2016 zat de 

tweejarige ambtstermijn erop voor Elaine ten Berge (voorzitter), Mariska van Grinsven-

van Laarhoven (bestuurslid Politieke en maatschappelijke zaken), Renske Hebing 

(bestuurslid Specialisme) en Floor van Leersum (bestuurslid Communicatie). 

Tegelijkertijd vond er een interne herschikking van de bestuursfuncties plaats. Ron 

Bartels, voorheen bestuurslid Algemene zaken, werd voorzitter. Mirna Hessels verving 

Ron, de functienaam werd omgedoopt tot bestuurslid Organisatie. De andere posities 

werden ingenomen door respectievelijk Meike van Steenis, Stephan Joosten en Judith 

van Loenen.  

  2016 stond voornamelijk in het teken van de professionalisering van de 

vereniging. Mijlpalen zijn bereikt en successen konden worden gevierd. Het 

visiedocument van de VJA werd in november gelanceerd. Nadat in het voorafgaande jaar 

een begin was gemaakt met het concretiseren van de visie van de VJA, werd hieraan de 

laatste hand gelegd in 2016. Actieve leden en onze belangrijkste relaties en partners 

werden uitgenodigd om de lancering te vieren tijdens de Launch Party op een prachtige 

locatie, sterrenwacht Sonneborgh in Utrecht. Niet alleen werd het visiedocument voor het 

eerst getoond, maar ook maakte men kennis met de vernieuwde huisstijl, en gingen de 

nieuwe website en Farmavacaturebank 'live'. Behalve het nieuwe uiterlijk, is een aantal 

functionaliteiten van de websites geautomatiseerd, zodat bijvoorbeeld onderhoud van de 

ledenadministratie minder arbeidsintensief is. Met het visiedocument, de frisse huisstijl 

en de vernieuwde websites is een stevig fundament gelegd waarop de vereniging de 

komende jaren kan doorbouwen.  

  Om al deze vernieuwing te kunnen faciliteren, heeft de vereniging een aantal 

partners aan zich weten te binden of bestaande partnerships voortgezet. Met de 

Rabobank, de stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) en Pharmalead is in 

2016 een vruchtbare samenwerking.  

  De vereniging heeft bestaansrecht door de leden. In 2016 hebben 76 jonge 

apothekers en studenten zich aangemeld als nieuw lid van de VJA en hebben 46 leden 

zich op eigen initiatief uitgeschreven. Het totaal aantal leden bedraagt thans 484. Met de 

hulp van de actieve leden werd het afgelopen jaar een groot aantal activiteiten 

georganiseerd, onder meer de Voorjaarsdag (thema ‘Diabetere zorg’), het VJA/VAZA-

symposium (thema ‘Voeding en geneesmiddelen’) en het VJA/LOVAH-symposium (thema 

‘Pil zoekt trouw'). Voor het eerst werden de 'Avond van de ondernemer' voor de 

ondernemende apotheker en een informatieavond over de cao en het pensioen (samen 

met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de 

Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apotheken (BPOA)) georganiseerd. 

Verder werd met de VNA wederom een zomeractiviteit georganiseerd en VJA-leden 

mochten gratis deelnemen aan cursussen van de VNA. Op regionaal vlak organiseerden 

de regiocoördinatoren (reco's) van de verschillende regio's nascholingen en sociale 

activiteiten, die over het algemeen goed werden bezocht.  

  Op politiek en maatschappelijk vlak heeft de VJA duidelijk van zich laten horen. 

De VJA heeft meermaals aan tafel gezeten met beleidsbepalers van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder meer om te praten over de visie van de VJA op 

de farmacie, en over de beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen. Tevens schoof 

de VJA meermaals aan bij zorgverzekeraars (o.a. Menzis, VGZ, ONVZ en DSW). 

Samenwerking met andere (jonge) zorgverleners was er via de Werkgroep Zorg 2025. 

Binnen deze werkgroep is de VJA vertegenwoordigd door het bestuurslid Politieke en 

Maatschappelijke zaken. De werkgroep presenteerde dit jaar haar visiedocument Bridge 

the G@pp, over de implementatiekloof van eHealth in de gezondheidszorg. Sinds 2015 

neemt de VJA deel aan de Zorgdenktank, een netwerk van jonge zorgprofessionals, en 

dat is ook in 2016 voortgezet. Begin 2017 is de VJA aanwezig geweest bij meerdere 

debatten in voorbereiding op de verkiezingen van maart 2017. Dit waren het Carré Debat 
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in januari, het Zorgdebat van Bruggink Support in maart en het Avro Tros Zorgdebat. De 

VJA informeerde in een nieuwsbrief haar leden over de partijprogramma's en 

standpunten over de zorg van de verschillende politieke partijen.  

  Op het gebied van beroepsbelangen heeft de VJA aan de zijde van de LAD 

bijgedragen aan de totstandkoming van de tweede cao voor apothekers in dienstverband 

die thans geldt voor apothekers in dienst bij een apotheek die is aangesloten bij de 

Vereniging voor Zelfstandige Apothekers (VZA).  

  Ook na de publiekrechtelijke erkenning van het medisch specialisme Openbaar 

Apotheker in januari 2016 draagt de VJA bij aan de kwaliteit van de vervolgopleiding. Dit 

doet zij onder meer door het inzetten van actieve leden in een klankbordgroep en door 

deelname aan het Centraal College (door bestuurslid Specialisme). De VJA is bovendien 

aanwezig bij de slotdagen van de vervolgopleiding. Er is bovendien een sterke binding 

met de academie en de studieverenigingen van de verschillende farmacieopleidingen.  
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1. Vereniging 
1.1 Beleid en visie 

Beleid 

De VJA heeft vol ingezet op verdere professionalisering van de vereniging. Concrete 

voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van het visiedocument en het verbeteren van 

de 'Look and Feel'. Daarnaast heeft de VJA de huisstijl vernieuwd, met een nieuw logo, 

en een nieuwe website en farmavacaturebank. Door automatisering van de 

ledenadministratie is bespaart het bestuur tijd. Tezamen vormen deze vernieuwingen een 

gezond fundament voor de toekomst en wordt de VJA duidelijk op de kaart gezet.  

 

Visie 

In november 2016 werd het visiedocument van de VJA gelanceerd. Met behulp van een 

grafisch bureau en tekstschrijver, maar met behoud van inhoud vastgesteld door het 

VJA-bestuur, de VJA-leden en externe deskundigen, is een professioneel visiedocument 

afgerond, met als titel 'De apotheker is dé zorgverlener met geneesmiddelexpertise'. In 

het visiedocument wordt de apotheker gepositioneerd als zorgverlener met unieke kennis 

over het geneesmiddel en de farmacotherapie. Allereerst wordt de 'waarom'-vraag 

gesteld, omdat iedere patiënt de beste, persoonlijke en hoogwaardige zorg verdient. De 

apotheker acteert multidisciplinair. Randvoorwaarden, zoals een persoonlijk 

gezondheidsdossier, een prominentere rol bij de therapiekeuze (voorschrijfbevoegdheid) 

en technische innovaties, worden in detail beschreven.  

 

 

1.2 Bestuur  

Het VJA-bestuur 2016-2017 werd gevormd door: 

 
  Ron Bartels    Voorzitter 

  Kenny van Deventer   Secretaris 
  Stefan Ottenbros   Penningmeester 
  Mirna Hessels    Bestuurslid Organisatie 

  Meike van Steenis   Bestuurslid Politieke en Maatschappelijke zaken 
  Judith van Loenen   Bestuurslid Communicatie 
  Stephan Joosten   Bestuurslid Specialisme 

 

 

1.3 Leden 

In 2016 hebben 76 jonge apothekers en studenten zich aangemeld als nieuw lid van de 

VJA, dit is een daling van 17% ten opzichte van 2015 (destijds 93 nieuw aanmeldingen). 

In 2016 hebben 46 leden zich op eigen initiatief uitgeschreven. Er zijn geen leden 

automatisch uitgeschreven. Het combinatielidmaatschap met VAZA/jong-NVZA (in 2016 

18 leden) is sinds januari 2017 niet meer mogelijk, omdat de VAZA is doorgegaan als 

jong-NVZA. Het totale ledenaantal in 2016 was 484.  

  De leden zijn verdeeld over verschillende regio's (zie 1.4 Regio's). Sommige 

leden zijn gekoppeld aan meerdere regio's. Het aantal leden in de verschillende regio's is 

als volgt: Amsterdam/Haarlem 66 leden, Den Haag/Leiden/Delft 37, 

Drenthe/Overijssel/Gelderland 58 leden, Groningen/Friesland een onbekend aantal leden, 

Limburg 8 leden, Noord-Brabant 39 leden, Rotterdam/Zeeland 40 leden en Utrecht 125 

leden 

 

1.4 Regio’s 

De VJA is opgedeeld in zeven regio’s: Amsterdam/Haarlem, Den Haag/Leiden/Delft, 

Drenthe/Overijssel/Gelderland, Groningen/Friesland, Limburg, Noord-Brabant, 

Rotterdam/Zeeland en Utrecht. In de regio’s worden zowel inhoudelijke als sociale 

activiteiten georganiseerd (zie ook hoofdstuk 5. Activiteiten leden) door de 

regiocoördinatoren, ook wel reco's genoemd. 
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2. Doelstellingen 

 

Tijdens het beleidsweekend in maart 2016 zijn de doelstellingen per functie opgesteld.  

 

2.1 Voorzitter  

De hierna genoemde doelstellingen werden gedeeld met het bestuurslid Politieke en 

Maatschappelijke zaken. 

 

1. Draagvlak creëren voor het canvasmodel, door patiënten om feedback te 

vragen en dit mee te nemen in de ontwikkeling van het model. 

Resultaat: ten dele behaald 

 

In november 2016 is het visiedocument (voorheen het canvasmodel) van de VJA 

gelanceerd (zie hoofdstuk 1.1 Beleid en visie, pag. 6). Het visiedocument is tot stand 

gekomen met behulp van een grote groep deskundigen. Ook VJA-leden zijn 

geconsulteerd. De patiënt(enverenigingen) is hier verder niet bij betrokken.  

 

2. Met behulp van het canvasmodel invloed uitoefenen op beleidsmakers; de 

toekomstvisie van de VJA aan de hand van het canvasmodel delen met zes 

zorgverzekeraars en hun gevoerde/te voeren beleid van feedback voorzien voor 

1 juni 2016 

Resultaat: ten dele behaald 

 

Het visiedocument is pas in november 2016 afgerond. De conceptversies van het 

visiedocument zijn diverse stakeholders bezocht, waaronder de zorgverzekeraars VGZ 

(twee maal), ONVZ, Menzis (twee maal, waarvan één keer vanuit de Werkgroep Zorg 

2025, zie ook hieronder) en Zilveren Kruis. Vooral het contact met VGZ was structureel. 

Na een bezoek in de apotheek werd de VJA uitgenodigd voor een bijeenkomst met als 

onderwerp ‘zinnige zorg’. Inmiddels is de VJA ook uitgenodigd voor de contractenronde 

van 2018. 

Voorts is de VJA in april 2016 uitgenodigd voor het Zorg Samen Event. Hierin mocht het 

bestuurslid Politieke en Maatschappelijke zaken een pitch geven over het visiedocument. 

Ook de politiek is bereikt. Zo is op uitnodiging van medewerkers van de afdeling 

Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de visie van de VJA gesproken. In het 

kader van een politieke lobby mochten twee bestuursleden halverwege 2016 aanwezig 

zijn bij een ‘Derde Kamer Diner’ van Henk Pastoors.  

Dit jaar mocht de VJA spreken bij zes themabijeenkomsten van de KNMP. Hierin hebben 

de (aspirant-)bestuursleden een presentatie gehouden waarin de MFB’s gekoppeld zijn 

aan het visiedocument van de VJA. Hiermee heeft de VJA per bijeenkomst ongeveer 120 

tot 150 apothekers kunnen bereiken.  

 

 

2.2 Secretaris 

1. Secretariële taken: secretarieel jaarverslag 2016 opstellen voor ALV (31 

maart 2017). 

Resultaat: behaald 

 

2. Secretariële taken: verslaglegging van bestuursvergaderingen, beleidsdagen 

en overig overleg, bij voorkeur binnen één week na dato afronden, en versturen 

aan bestuursleden en aan klankbordleden.  

Resultaat: behaald  
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3. Vertegenwoordiging binnen LAD en klankbord Cao om een substantiële 

bijdrage te kunnen leveren aan het bereiken en vormgeven van een tweede Cao 

voor apothekers in dienstverband 

Resultaat: behaald 

 

Eind 2016/begin 2017 is de tweede Cao Apothekers in dienstverband tot stand gekomen. 

Deze is inmiddels bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangemeld 

en zal met terugwerkende kracht gelden per 1 januari 2017 voor apothekers in dienst bij 

een apotheek die lid is van de VZA. In de cao zijn belangrijke voorwaarden vastgelegd. 

De vervolgopleiding wordt zowel in tijd als geld vergoed door de werkgever, er is een 

budget functiegebonden kosten vastgesteld waarmee onder meer ook de contributie voor 

de LAD, VJA en KNMP kan worden bekostigd, er is een dienstvergoeding vastgesteld (ca. 

€ 1.200,- bruto voor één week), en er is een eenmalige (1%) en structurele (1,5%) 

loonsverhoging afgesproken per januari 2017).  

Behalve in de onderhandelingsdelegatie is de VJA vertegenwoordigd in de klankbordgroep 

apothekers van de LAD, de ledenraad en de redactieraad van het LAD magazine.  

 

4. In 2016/2017 zal een cao-informatieavond worden georganiseerd. 

Resultaat: behaald  

 

Op 27 maart 2017 organiseerde de VJA samen met LAD en BPOA een informatieavond 

over de cao en pensioen.  

 

Onderstaande doelstellingen werden gedeeld met het bestuurslid Communicatie: 

 

5. Elke drie weken worden de leden op de hoogte houden met een nieuwsbrief 

(vaste items, o.a. verenigingsnieuws, politiek en maatschappij). 

Resultaat: behaald  

 

Het beleid dat in het voorgaande jaar is ingezet, is voorgezet. Elke drie weken is een 

nieuwsbrief verstuurd, waarin vaste items aan bod kwamen (zie ook bijlage 1, 

Verstuurde nieuwsbrieven). Daarnaast zijn extra nieuwsbrieven van de partners 

verstuurd en zijn aanvullende nieuwsbrieven gewijd aan VJA-activiteiten onder de leden 

verspreid.  

 

6. De begeleiding van de reco's zal worden geprofessionaliseerd (database 

gegevens nascholingen opzetten, uitwisseling kennis en ervaring), 

terugkoppeling en evaluatie van reco's over georganiseerde nascholing). 

Resultaat: ten dele behaald  

 

Er is een aanzet gemaakt met het opzetten van een gegevensbestand van bedrijven die 

nascholingen/activiteiten hebben gefaciliteerd. Achterliggende gedachte was dat reco's 

meer gebruik zouden maken van elders reeds georganiseerde scholingen. Tot op heden is 

hiervan amper gebruik gemaakt. Terugkoppeling op de georganiseerde activiteiten heeft 

niet plaatsgevonden.  

 

 

2.3 Penningmeester 

De andere doelstellingen staan beschreven onder hoofdstuk 2.6.  

 
2.4 Organisatie 

1. Plaatsing actieve leden in commissies van de KNMP en in kaart brengen 

potentieel actieve leden in 2016.  

Resultaat: behaald 
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In commissies en werkgroepen van de KNMP zijn diverse (actieve) leden van de VJA 

geplaatst. Deze zijn in kaart gebracht. Daarnaast is samen met bestuurslid Communicatie 

in beeld gebracht welke leden actief willen worden. 

 

2. Actief bijdragen aan professionalisering van het beroep 

Resultaat: behaald 

 

Het bestuurslid Organisatie heeft namens de VJA meegeschreven aan het Raamplan 

Farmacie en heeft op deze manier bijgedragen aan de professionalisering van het beroep 

van apotheker. Daarnaast heeft zij bijgedragen aan de Werkgroep Openbare Farmacie, 

waarin kwaliteitsindicatoren worden ontwikkeld die van waarde zijn voor de 

professionalisering van de apotheek als bedrijf. Ten slotte heeft zij namens de VJA 

meegedacht over de organisatie rondom geïndividualiseerde distributievormen.  

 

3. In 2016 meer studenten en starters uit Groningen (eerder) betrekken bij de 

vereniging en het relatieve aandeel actieve leden en het aantal studentleden 

vergroten. Gestreefd wordt naar een (al dan niet) facultatieve introductie van 

de VJA binnen alle masteropleidingen.  

Resultaat: behaald 

 

Ofschoon niet gekwantificeerd, kan worden gesteld dat sterk is bijgedragen aan de 

afronding van de doelstelling. De VJA is in het afgelopen jaar namelijk drie keer naar de 

farmacieopleiding in Groningen geweest om op de stageslotdag en daarnaast bij de 

carrièredagen te spreken over de VJA.  

 
 
2.5 Politieke en maatschappelijke zaken 

1. Interne communicatie over Coach Cure Care (CCC) en de Werkgroep Zorg 

binnen de VJA verbeteren om meer zichtbaar te maken waar CCC zich mee bezig 

houdt. 

Resultaat: behaald 

 

Het bestuurslid Politieke en Maatschappelijke zaken is secretaris van de werkgroep Zorg 

2025. De werkgroep is een discipline-overstijgende samenwerking bestaande uit jonge 

zorgprofessionals (in opleiding) met verschillende achtergronden. De werkgroep bestaat 

onder meer uit medisch specialisten in opleiding, huisartsen in opleiding en 

(ziekenhuis)apothekers (in opleiding). Na de eerdere visiedocumenten 'Coach, Cure, 

Care' en 'Coaching–whocares?' was het begin 2017 tijd voor het derde visiedocument 

'Bridge the G@pp'. In het document wordt ingegaan op technologische innovaties en hoe 

deze beter ingezet kunnen worden in de zorg.  

Binnen de werkgroep wordt maandelijks vergaderd. Ook zijn er heidagen en 

beleidsdagen. Sinds 2017 is de opzet veranderd en zijn er naast vergaderingen ook 

themadagen. Het bestuurslid Politieke en Maatschappelijke zaken mocht met de 

organisatie van de themabijeenkomst 'Politiek' (maart 2017) het spits afbijten. Bij deze 

bijeenkomst zijn alle politieke juniororganisaties uitgenodigd.  

Vanuit de werkgroep mocht het bestuurslid Politieke en Maatschappelijke zaken een 

artikel schrijven voor (onder meer) het magazine van de VvAA Arts&Auto.  

Over deze zaken is meermaals bericht in de nieuwsbrief van de VJA.  

 

De overige doelstellingen staan beschreven onder paragraaf 2.1. 
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2.6 Communicatie 

Een deel van de doelstellingen betrof gedeelde doelstellingen met andere bestuursleden 

en zijn hierboven al beschreven. Hier volgen de gedeelde doelstellingen met de 

penningmeester en het bestuurslid Organisatie.  

 

1. Intern professionalisering van de vereniging, door ICT efficiënter in te zetten, 

meer te automatiseren en hiermee de administratieve lasten van bestuursleden 

en commissies te verlagen.  

Resultaat: behaald 

 

In 2016 is de nieuwe website van de VJA gelanceerd. Een deel van de functionaliteiten 

van de website is geautomatiseerd, waaronder de ledenadministratie. Hierdoor is een 

duidelijke lastenverlaging waargenomen voor de bestuursleden.  

 

2. Professionalisering van de Farmavacaturebank, en daarbij meer voldoen aan 

de wensen van de werkgevers en werkzoekenden.  

Resultaat: behaald 

 

Ook voor de Farmavacaturebank geldt dat het plaatsen van vacatures geautomatiseerd 

verloopt. Hierdoor is een duidelijke lastenverlaging waargenomen het bestuurslid 

Communicatie. Daarnaast is er beter voldaan aan de wensen van werkgevers 

(mogelijkheid tot bekijken van cv's) en werkzoekenden (mogelijkheid tot plaatsen van 

cv's).  

 

3. Uitbreiding van de doelgroep van de Farmavacaturebank naar studenten 

(stage), apothekersassistenten, farmaceutisch managers/consulenten en 

farmakundigen. 

Resultaat: niet behaald 

 

Gekozen is om deze doelstelling vooralsnog terzijde te schuiven.  

 

4. Externe professionalisering van de vereniging, door een eenduidige 

uitstraling te creëren, tevens op social media.  

Resultaat: behaald 

 

In 2016 zijn een nieuw logo en nieuwe huisstijl ontworpen. Deze zijn uniform toegepast, 

onder meer op de nieuwe website, farmavacaturebank, in de visitekaartjes van de 

bestuursleden en de nieuwsbrieven. De nieuwe 'Look and feel' is fris en past bij hetgeen 

de vereniging wilt uitstralen.  

Afgelopen jaar heeft het VJA-bestuur social media gelijkgetrokken door @VJApothekers 

als standaardnaam in te voeren. Op Instagram, Twitter en Facebook is de VJA onder deze 

naam te vinden. De activiteit op deze media is sterk toegenomen. Voor het eerst is 

gebruik gemaakt van betaalde 'events' op Facebook om meer publiciteit te genereren.  

 

 

2.7 Specialisme 

Een deel van de doelstellingen betrof gedeelde doelstellingen met andere bestuursleden 

en zijn hierboven al beschreven.  

 

1. Toezien op kwaliteit opleiding(splekken) en ontwikkelingen na erkenning 

specialisme 

Resultaat: behaald 

Door de erkenning van het specialisme in januari 2016 zijn er veel ontwikkelingen op het 

gebied van de vervolgopleiding. De VJA is actief betrokken geweest bij een aantal 

belangrijke pijlers hiervan. Achtereenvolgens komen aan bod: het capaciteitsorgaan, de 
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beschikbaarheidsgelden, het opleidingsprogramma, het Domeinspecifiek Referentiekader 

en Raamplan Farmacie 2016, en het overleg WSO.  

 

Capaciteitsorgaan 

De VJA heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de raming van het aantal benodigde 

opleidingsplaatsen om aan de zorgvraag van de toekomst te kunnen voldoen (een raming 

die is opgesteld door Het Capaciteitsorgaan). Door middel van persoonlijke consultatie, 

het aanleveren van vacaturegegevens afkomstig van de Farmavacaturebank, en de 

uitkomsten van de VJA-enquête (demografische gegevens en loopbaanspecifieke 

gegevens) heeft de VJA input kunnen leveren.  

 

Beschikbaarheidsgelden 

De aanvraag van beschikbaarheidsgelden is inmiddels gedaan en de VJA houdt zicht op 

deze ontwikkelingen door middel van persoonlijk contact met onder andere de 

Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO), de Specialisten Registratie 

Commissie (SRC) en de opleidingsdirecteur. 

 

Opleidingsprogramma 

Input vanuit de klankbordgroep Vervolgopleiding van de VJA is gedeeld met de 

opleidingsdirecteur (Henk Buurma, later Annemieke Floor), Marnix Westein (secretaris 

Commissie Opleidingen) en Peter Helleman (docent in vervolgopleiding).  

 

Overleg WSO 

In 2016 heeft een aantal keer overleg plaatsgevonden met de WSO, zowel formeel als 

informeel. Hierdoor is de band tussen VJA en WSO hechter geworden en wordt de VJA 

geconsulteerd.  

 

2. Apotheker als docent in de HAIO-opleiding 

Resultaat: niet behaald 

Deze doelstelling was aanvankelijk geformuleerd, maar besloten is om meer in te zetten 

op de integratie van LOVAH- en VJA-leden. Derhalve is een tweede editie van het 

VJA/LOVAH-symposium georganiseerd (Pil zoekt trouw – Het recept voor een goed 

huwelijk) en heeft de VJA kennisgemaakt met het bestuur en de structuur/organisatie 

van de LOVAH.  

 

3. Studenten en starters eerder bij de vereniging betrekken 

Resultaat: behaald 

Doordat de VJA zichtbaar is op de universiteiten en bij belangrijke mijlpalen in het begin 

van de carrière, heeft de VJA veel studenten en starters kunnen vertellen over de 

vereniging en daarmee veel nieuwe leden bij de VJA weten te betrekken.  

 

Studenten 

Op de drie universiteiten zijn verschillende activiteiten verzorgd door de VJA. Zo is in 

Leiden een uitgebreid hoorcollege gegeven over het beroep. In Utrecht en Groningen 

heeft de VJA onder meer over de vervolgopleiding en de vereniging gesproken tijdens de 

slotbijeenkomsten.  

 

Starters 

Bij de 'kick-off' van de vervolgopleiding kwam telkens een ervaringsdeskundige ApIOS 

'tips en tricks' geven. Inmiddels is dit uitgebreid met een presentatie over de VJA.  

 

Specialisten 

Sinds november 2016 houdt de VJA bij de diploma-uitreiking van de vervolgopleiding (de 

slotdag) een feestelijke toespraak en wordt een felicitatiekaart namens de VJA uitgereikt.  
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3. Commissies 
 
Commissie leden 

Klankbord bestuur Elaine Lie-Kwie-Ten Berge 
Mariska van Grinsven-van Laarhoven  

Renske Hebing 

Floor van Leersum 

klankbordgroep vervolgopleiding Joeri Arkink 
Luca Emmer 
Ilja Hedemans  
Mirna Hessels 

Thanh Huynh 
Stephan Joosten 
Eva de Koning 
Nancy Ong 

Redactie Jonge Apotheker Jamila Abou 
Hedy Maessen 
Rianne Wind 
Ralph de Backer (vaste columnist) 

Voorjaarsdag Ivo Verlinden 
Suzan Gipmans 
Cindy Hoonhout 
Lisa Konickx 
Anuschka Zohlandt 

Patiëntendag Elske Hokke 

Arjan Boekweg 
Fleur Kos 
Louis Keijzer 
Marle Gemmeke 

VJA-LOVAH-symposium Elze Alons 

Stephan Joosten  
Marieke Bagerman 

Bart Pouls 

VJA-VAZA-symposium (VJA-leden) Evelyn Cramer 
Maurits de Jong 
Laurien Rook 

Website Ben Maijstré 
Shari Nicatia 
Iris Zuydgeest 
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4. Regiocoördinatoren  
 
Regio reco periode 
Amsterdam/Haarlem Anneloes de Bruijn 

Marlou van Gils 
Joëlle Walgers 

hele jaar 

Den Haag/Leiden/Delft Cleo Chung 
Marianne van Genugten 

hele jaar 

Drenthe/Overijssel/Gelderland Judith Altena 
Susanne van der Linde 

tot nov 2016 

Nadien Abbink 
Eva de Koning 

nov 2016-heden 

Groningen/Friesland Arnout Janse 
Sylvia Oosting-Eleveld 

hele jaar 

Limburg Boris Tyndall hele jaar 

Noord-Brabant Arjen Procé 
Inge Hagemans 
Manon Snels 

nov-heden 
hele jaar 
hele jaar 

Rotterdam/Zeeland Mirna Hessels 
Judith van Loenen 

tot dec 2016 

Stephanie Hoogerwerf 
Mandana Tadayon 

dec 2016-heden 

Utrecht Susanne Bouman 
Elske Hokke 

hele jaar 
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5. Activiteiten leden 
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die op landelijk of 

regionaal niveau door de VJA, soms in samenwerking met andere verenigingen, zijn 

georganiseerd.  

 

2016 
Maart 
4  Borrel regio Noord-Brabant 
5  Patiëntendag 

11  Algemene Ledenvergadering (ALV) 
14  Nascholing regio Drenthe/Overijssel/Gelderland (thema pancreasinsufficiëntie) 
22  Nascholing regio Amsterdam/Haarlem (thema Pancreasinsufficiëntie)  
29  Pubquiz regio Groningen/Friesland 

 
April 
22  Borrel regio Den Haag/Leiden/Delft 

26  Pubquiz regio Groningen/Friesland 
 

Mei 
12  Nascholing regio Friesland/ Groningen  
18  Avond van de Ondernemer 
31  Pubquiz regio Groningen/Friesland 
 

Juni 
2  VJA Voorjaarsdag 
15  Nascholing regio Drenthe/Overijssel/Gelderland (thema Focus op insulinetherapie) 
 
Juli 
1  Borrel regio Noord-Brabant  

5  Nascholing regio Amsterdam/Haarlem (thema Pijn)  
8  Borrel Regio Rotterdam  

16  VJA/VAZA-fietstocht 
 
Augustus 
25  VJA/VAZA-avondsymposium  
26 Borrel regio Limburg 

 
September 
3  VJA/VNA-zomeractiviteit  
8  Escaperoom regio Den Haag/Leiden/Delft (thema samenwerking) 
9  Borrel regio Utrecht  
 
Oktober 

13  Nascholing regio Utrecht (thema Kruip in de huid van de diabetespatiënt) 
 
November 
9  Nascholing regio Drenthe/Overijssel/Gelderland (thema CVRM en cholesterolverlaging) 
18  Borrel regio Rotterdam  

24  VJA Launch Party 

 
December 
9  Borrel regio Den Haag/Leiden/Delft 
 
 

2017 
Januari 
13  Borrel regio Utrecht  
18  Symposium Coach Cure Care/Werkgroep zorg 2025 (thema Bridge the G@pp) 
30  VJA/LOVAH-symposium  
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Februari 
17  VJA/jong-NVZA borrel 
 
Maart 

22 Nascholing regio Utrecht (thema Allergische rhinitis)  
24  Borrel regio Den Haag/Leiden/Delft 
27  VJA/LAD/BPOA informatieavond cao en pensioen  
29  Borrel regio Drenthe/Overijssel/Gelderland 
31 Algemene Ledenvergadering (ALV) 
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6. Activiteiten bestuur 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de activiteiten waarbij het bestuur van 

de VJA of een delegatie van het bestuur aanwezig was. Activiteiten uit hoofdstuk 5 

(Activiteiten leden) worden hier niet nogmaals genoemd.  

 
2016 
Maart 
8  Zorg Samen Event 
9  Centraal College 
10 Carrieredag PS 

10 Laatste avondmaal 
11 Algemene ledenvergadering  
12 KNPSV personal development day (afgemeld) 
17 Traject Administratieve lasten, KNMP 

22 Kwartaaloverleg KNMP/jong-NVZA 
23 Bestuursvergadering VJA 
  Werkgroep Farmaceutisch consultvoering 

24 Slotdag KNMP 
31 KNMP, Werkgroep Openbare Farmacie 
 
 
April 
4  Care for Pharmacy 

11 Arbeidsvoorwaardengesprekken the GAME, Universiteit Utrecht 
12  Care for Pharmacy 
13 Bestuursvergadering VJA 
14 Zorg Samen Event 
 
Mei 
2  Bestuursvergadering VJA  

6  KNPSV-congres, symposium 

9  College Openbare farmacie, masteropleiding farmacie Universiteit Leiden 
12 Netwerkborrel UP  
23  Overleg Menzis 
24 Overleg VWS 
  Kwartaaloverleg KNMP/jong-NVZA 
25 Bestuursvergadering VJA 

26 Overleg VWS 
  Overleg ONVZ 
 
 
Juni 
6  KNMP eHealth café 

7  Overleg VGZ  
9  VJA/VAZA-kennismaking 
10  LOVAH-congres 
13 Bestuursvergadering VJA 
  Overleg LAD-VZA (cao) 

14 Haagsche Lobby/BPRA 
  BNR Zorgdebat (afgemeld) 

18 Lustrum VAZA 
21 Landelijk onderwijscongres Farmacie 
  KNMP, presentatie Raamplan Farmacie 
22 Congres VvAA 
23 BPOA-vergadering 
  Arbeidsvoorwaardengesprekken the GAME, Universiteit Utrecht 
24 Ledenraadvergadering LAD 

27 Arbeidsvoorwaardengesprekken the GAME, Universiteit Utrecht 
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Juli 
5  Overleg VWS (GMT) 
6  Bestuursvergadering VJA 
7  Afscheidsdiner Frans van der Vaart  
12  Overleg LAD-VZA (cao) 

19  KNMP; praktische vertaling toekomstvisie 
21 Overleg Jasmijn Touw  
26  Overleg DSW 
 
Augustus 
4  Zorg Samen Event 

11 Overleg PAO Farmacie 
17 Overleg LAD-VZA (cao) 
19 KNMP Jonge honden-borrel 
29 Bestuursvergadering VJA 

31 Overleg Pharmalead  
 
September 

1  Slotdag KNMP 
4  Heidag bestuur VJA 
5  Presentatie/college openbare farmacie Leiden 
6  KNMP SIG Professionaliteit en ethiek (afgezegd) 
13  Overleg LAD-VZA (cao) 
  Overleg PAO Farmacie 
14  Centraal College 

20 KNMP, Werkgroep Openbare Farmacie 
22 Zorg Samen Event  
  Nieuwe Zorg Bijeenkomst 
  Overleg PAO Farmacie 
24 KNMP FarmaCafé  
29 Bestuursvergadering VJA 

  Arbeidsvoorwaardengesprekken the GAME, Universiteit Utrecht 
 

Oktober 
3  Overleg WSO 
4  Kwartaaloverleg KNMP/jong-NVZA 
6  Kennismaking ASKA 
11 KNMP Wetenschapsdag 

  Diner Pluripharm 
17 Overleg/afspraak capaciteitsorgaan 
19 Bestuursvergadering VJA 
20 Kennismaking(sdiner) LOVAH 
24 Kennismaking(sdiner) KNPSV 
  Overleg LAD-VZA (cao) 
 

November 
7  Bestuursvergadering VJA 
8  Slotdag UPPER 
10 Bijeenkomst VGZ 
13 voorbereiding Launch Party 

17 Slotdag KNMP 

  Jonge Zorg Denktank  
21 Afspraak FPZ-Instituut  
23 Diner en mediatraining KNMP-bestuur 
24 Launch Party 
25 Slotdag KNMP 
28 Beroepenoriëntatie, Universiteit Groningen 
29 Kwaliteitsdag Zorginstituut 

  Sollicitatieronde VJA-bestuur 
30 Bestuursvergadering VJA 
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December 
1  Slotdag KNMP 
  Overleg Pharmalead 
6  Kwartaaloverleg KNMP/jong-NVZA 
  Arbeidsvoorwaardengesprekken the GAME, Universiteit Utrecht 

  Sollicitatieronde VJA-bestuur 
8  Kennismaking LOVAH 
  Arbeidsvoorwaardengesprekken the GAME, Universiteit Utrecht 
12 Sollicitatieronde VJA-bestuur 
13  Vergadering klankbordgroep vervolgopleiding 
17 Bestuursdiner VJA 

18  Vergadering VJD-commissie 
20 Coach Cure Care 
  Vergadering Websitecommissie 
21 Bestuursvergadering VJA 

 
2017 
Januari 

9  Overleg jong-NVZA  
10 Bestuursvergadering VJA 
11 Nieuwjaarsreceptie ASKA en BG Pharma 
12 Nieuwjaarsreceptie KNMP/KNMG 
18  Werkgroep zorg-symposium (Bridge the G@pp) 
19 Slotdag KNMP 
26 Overleg Rabobank (in kader Voorjaarsdag) 

  Pharmalead workshop (afgemeld) 
21 Nationaal debat 'Politieke Keuzes in de Zorg (Het roer moet om/platform nieuwe zorg) 
30 VJA/LOVAH-symposium 
31 Overleg Opleidingsdirecteur 
 
Februari 

1  Bestuursvergadering VJA 
2  Afspraak IVM  

4  Carrièredag UP 
6  Jonge Zorg Denktank 
9  Ledenraadvergadering LAD 
14 Themabijeenkomst KNMP, Amsterdam (MFB) 
16 Themabijeenkomst KNMP, Zwolle (MFB) 

  Slotdag KNMP 
17 VJA/jong-NVZA-borrel 
18 Lustrumgala PS 
20 Het grote zorgdebat 
  Beroepenoriëntatie, Universiteit Groningen 
21 Themabijeenkomst KNMP, Eindhoven (MFB) 
22 Vergadering CCC 

23 Themabijeenkomst KNMP, Dordrecht (MFB) 
28 Bestuursvergadering VJA 
 
Maart 
2  KNMP, Werkgroep Openbare Farmacie  

  Overleg IVM  

  Zorgdebat AVRO-TROS 
6  Overleg LAD-VZA (cao) 
10 Zorgdebat Bruggink support 
  Carrièredag PS 
13 Overleg Rabobank (in kader Voorjaarsdag) 
14 Themabijeenkomst KNMP, Utrecht (MFB) 
16 Kennismaking Optima Farma 

  KNMP, Werkgroep Openbare Farmacie 
17-19 Beleidsweekend VJA 
18  Personal Development Day KNPSV 
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21 Overleg LAD-VZA (cao) 
  Themabijeenkomst KNMP, Leusden (MFB) 
  Kickoff VJA/jong-NVZA-commissie 
23 Overleg partners Pharmalead en VNA 
24 LOVAH-congres  

28 Vergadering CCC 
30 Laatste avondmaal VJA-bestuur 
31 Algemene ledenvergadering (ALV) 
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7. Ingekomen en verzonden post 

 

Gedurende het afgelopen jaar heeft de VJA diverse facturen (bv. Pharmeon, Zwartlicht, 

drukkerij Wihabo) en declaraties (onder meer van bestuursleden en commissieleden) 

ontvangen. Voorts ontving de VJA maandelijks diverse tijdschriften en verenigingsbladen 

(bv. Optima Farma, LOVAH magazine, Farmamagazine). Een specificatie van de overige 

ingekomen en verzonden post is terug te vinden in onderstaande overzichten, 

uitgezonderd de maandelijks terugkerende poststukken en e-mails/nieuwsbrieven (zie 

bijlage 1).  

 
Overzicht ingekomen post 2016 (tot mrt 2017) 

maart  geen 

april  geboortekaartje dochter Madelinde, nota (apothekerspotten vertrekkende 
bestuursleden), drie constitutiekaarten (retour). 

mei  geen 

juni  geen 

juli  geen 

augustus  uitnodiging Publiekssymposium 'Leiden Institute for Brain and Cognition' (LIBC) met 
als thema 'Onzekere tijden: Struikelblok of springplank?', brief SANA. 

september proefnummer proefeditie van het magazine VM (Verenigingsmanagement), 

Rabobank: nieuwe wereldpas, pincode en Rabo scanner, declaratie reco's 
Den Haag/Leiden/Delft, LOVAH jaarplanner 2015 (= activiteitenoverzicht), 
IMS Health (t.a.v. mw. R. Kollen, reco Den Haag), Reade special, aantal JA's 
retour. 

oktober betalingsherinnering VvAA 

november aanmaning VvAA, declaratie reco's Drenthe/Overijssel, rekeningoverzicht(en) 
Rabobank 

december diverse JA's retour (retour afzender, medewerker niet meer in dienst), 
informatiebrief GSK (Rabipur), brief Mylan over overname Meda Pharma, opzegging 
BENU-apotheek (bedoeld voor VZA, doorgestuurd), kerstkaart Elaine en Miguel. 

januari brief GSK over beschikbaarheidsproblemen Havrix, ReadeMagazine, FarmaMagazine  

van Lanschot financieel jaaroverzicht 2016, jaarbericht 2016, LOVAH inclusief 
constitutiebrief. 

februari 

maart  rekeningoverzicht(en) Rabobank, declaratieoverzicht KNMP Centraal College, 

uitnodiging LIBC Symposium 

 
Overzicht verzonden post 2016 (tot mrt 2017) 

maart  constitutiekaart nieuwe bestuur 2016-2017, canvasmodel aan de heer Favie en 
Frans Hofman, brief beschikbaarheidsproblemen VWS, felicitatiekaart Madelinde 

geboorte dochter. 

april  visitekaartjes aan Ruud Vocking van Zwartlicht 

mei  geen 

juni  bedankkaart patiëntendagcommissie. 
juli  geen 

augustus  visiedocument onder embargo aan Menzis, en aan Sofie Tax en Wim de 
Haart (VWS) 

september kaart Dick Tromp 

oktober geen 

november geen 

december geen 

januari nieuwsjaarskaart VJA, felicitatiekaart jong-NVZA, felicitatiekaart LOVAH-
bestuur februari 

maart  geen 

 



 

 
Jaarverslag Vereniging van Jonge Apothekers 2016 23  

Bijlage 1 – verzonden nieuwsbrieven 
 
Landelijk/regionaal (regio) datum onderwerp/titel 

regionaal 
(Amsterdam/Haarlem) 

21 mrt 2016 Reminder: Nascholing 22 maart VJAdam 

landelijk 29 mrt 2016 VJA-nieuwsbrief week 13 

regionaal (Groningen/Friesland) 14 apr 2017 Pubquiz data aangepast!!! 

regionaal (Den 
Haag/Delft/Leiden) 

14 apr 2017 VJA Regio Lenteborrel 22 april 

landelijk 17 apr 2017 VJA-nieuwsbrief week 16 

regionaal (Groningen/Friesland) 20 apr 2017 Nascholing VJA Groningen/Friesland: 12 mei 2016 

regionaal 
(Drenthe/Gelderland/Overijssel) 

22 apr 2016 Nascholing VJA Drenthe/Overijssel/Gelderland: 15 juni 
2016 

regionaal (Noord-Brabant) 5 mei 2016 VJA Regioborrel Brabant 1 juli 

landelijk 6 mei 2016 VJA-nieuwsbrief week 18 

regionaal 
(Drenthe/Gelderland/Overijssel) 

10 mei 2016 Nascholing VJA Drenthe/Overijssel/Gelderland: 15 juni 
2016 

regionaal (Rotterdam/Zeeland) 19 mei 2016 Uitnodiging Zomerborrel Rotterdam: 8 juli 

landelijk 27 mei 2016 VJA-nieuwsbrief week 21 

regionaal 
(Drenthe/Gelderland/Overijssel) 

6 jun 2016 Reminder: nascholing VJA Drenthe/ 
Overijssel/Gelderland: 15 juni 2016 

landelijk 6 jun 2016 VNA Nieuwsbrief 

regionaal 
(Amsterdam/Haarlem) 

12 jun 2017 Nascholing VJAdam op 5 juli 

regionaal (Noord-Brabant) 15 jun 2017 VJA Regioborrel Brabant 1 juli 

landelijk 20 jun 2016 VJA-nieuwsbrief wk 25 

regionaal 
(Amsterdam/Haarlem) 

4 jul 2017 Reminder: Nascholing VJAdam op 5 juli 

regionaal (Rotterdam/Zeeland) 5 jul 2017 REMINDER: Zomerborrel Rotterdam 8 juli! 

landelijk 11 jul 2016 VJA-Nieuwsbrief week 28  

landelijk 13 jul 2016 Uitnodiging VJA-VNA Zomeractiviteit: 3 september! 

regionaal (Utrecht) 27 jul 2016 Nieuwe Reco's gezocht!! 

landelijk 2 aug 2016 VJA-nieuwsbrief week 31 

regionaal (Limburg) 5 aug 2016 Preuvenemint 2016 

regionaal (Utrecht) 9 aug 2016 Zomerborrel VJA Utrecht: vrijdag 9 september 

regionaal (Den 
Haag/Delft/Leiden) 

12 aug 2016 VJA Regio Activiteit: Escape Room Experience - 8 sept 

landelijk 15 aug 2016 VJA-nieuwsbrief: FAQ-sheet cao 

regionaal (Den 
Haag/Delft/Leiden) 

31 aug 2016 REMINDER: VJA/LOVAH Escape Room Experience - 8 
sept 

landelijk 1 sep 2016 VJA-Nieuwsbrief Week 35 

regionaal (Utrecht) 8 sep 2016 Nascholing 13 oktober Reminder borrel morgen! 

regionaal 
(Drenthe/Gelderland/Overijssel) 

16 sep 2016 Inventarisatie nascholing & opvolger 

regionaal (Utrecht) 28 sep 2016 Nascholing 13 oktober Reminder borrel morgen! 

regionaal (Utrecht) 28 sep 2016 Uitnodiging Nascholing 13 oktober VJA Utrecht 

landelijk 28 sep 2016 VNA Nieuwsbrief 

landelijk 3 okt 2016 VJA- Nieuwsbrief Week 40 

regionaal (Rotterdam/Zeeland) 4 okt 2017 Uitnodiging Borrel Rotterdam: 18 november 

alleen relaties VJA 5 okt 2016 Save the Date: 24 oktober 

regionaal (Utrecht) 11 okt 2017 Reminder Nascholing 13 oktober VJA Utrecht 

regionaal 
(Drenthe/Gelderland/Overijssel) 

21 okt 2016 VJA nascholing Drenthe/Overijssel/Gelderland: CVRM 

landelijk 25 okt 2016 VJA-Nieuwsbrief week 43 

alleen relaties VJA 31 okt 2016 Uitnodiging Launch Party VJA 

regionaal 
(Drenthe/Gelderland/Overijssel) 

2 nov 2017 Reminder: VJA nascholing 
Drenthe/Overijssel/Gelderland: CVRM 

landelijk 5 nov 2017 VJA-Launch Party 

regionaal (Rotterdam/Zeeland) 7 nov 2017 Reminder: 18 november Borrel Rotterdam! 

landelijk 11 nov 2017 VJA-Nieuwsbrief Week 45 

landelijk 16 nov 2017 VJA Launch Party uitnodiging 

regionaal 
(Amsterdam/Haarlem) 

17 nov 2017 Winterborrel VJA'dam 30 november 

regionaal (Den 

Haag/Delft/Leiden) 

17 nov 2017 VJA December Borrel: 9 december 2016 
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landelijk 25 nov 2016 Extra Nieuwsbrief: Vernieuwing bij de VJA! 

regionaal 
(Amsterdam/Haarlem) 

29 nov 2017 Reminder Winterborrel VJA'dam morgen 30 november 
2016 

regionaal (Den 
Haag/Delft/Leiden) 

2 dec 2016 Reminder: VJA December Borrel: 9 december 2016 

landelijk 5 dec 2016 VJA-nieuwsbrief week 49 

regionaal (Den 
Haag/Delft/Leiden) 

9 dec 2016 VJA REGIO WINTERBORREL 9 DECEMBER 2016 

landelijk 22 dec 2016 VJA-nieuwsbrief week 51 

landelijk 29 dec 2016 VNA Nieuwsbrief: Opleidingsaanbod 2017 

landelijk 6 jan 2017 VJA-nieuwsbrief week 3 

landelijk 10 jan 2017 Kennisochtend Pharmalead met "gouden hockey coach" 
Marc Lammers 

regionaal (Utrecht) 18 jan 2017 VJA Nieuwjaarsborrel Utrecht 13 januari 

regionaal (Utrecht) 12 jan 2017 Reminder: Morgen nieuwjaarsborrel Utrecht! 

landelijk 27 jan 2017 VJA 
Nieuwsbrief: nieuwe Cao Apothekers in dienstverband 

regionaal (Utrecht) 30 jan 2017 Nascholing VJA Utrecht 'Allergische Rhinitis' op 22 
maart 

landelijk 6 feb 2017 VJA-nieuwsbrief week 5 

regionaal 
(Drenthe/Gelderland/Overijssel) 

23 feb 2017 Borrel Drenthe Overijssel woensdag 29 maart 2017 

regionaal (Utrecht) 27 feb 2017 VJA Utrecht nascholing ism KNO-arts: 'Allergische 
Rhinitis': Geef je snel op! 

regionaal (Den 
Haag/Delft/Leiden) 

1 mrt 2017 VJA Regio LenteBorrel Den Haag/Delft/Leiden 2017 

regionaal (Rotterdam/Zeeland) 7 mrt 2017 uitnodiging VJA borrel Rotterdam/Zeeland 

landelijk 15 mrt 2017 VNA Nieuwsbrief 

regionaal (Den 
Haag/Delft/Leiden) 

21 mrt 2017 Herinnering: VJA Lenteborrel 2017 

regionaal (Den 
Haag/Delft/Leiden) 

24 mrt 2017 LAST REMINDER: VJA LENTEBORREL VANAVOND 19.30 
UUR 

regionaal (Rotterdam/Zeeland) 26 mrt 2017 Reminder: VJA borrel Rotterdam 7 april 

landelijk 26 mrt 2017 VJA-nieuwsbrief week 12 

regionaal 
(Drenthe/Gelderland/Overijssel) 

29 mrt 2017 reminder 'vanavond borrel' 

 


