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Bestuur
In de afgelopen jaarverslagperiode hebben zich diverse bestuurswisselingen voorgedaan, zie
onderstaande tabel. Momenteel wordt het secretariaat waargenomen door kandidaat bestuurslid
Antoine van der Heijden. Bij de jaarvergadering op 7 oktober 2016 zal het Bestuur aangeven
voornemens te zijn hem als nieuw bestuurslid te laten toetreden. Tegenkandidaten kunnen door
tenminste 3 leden worden voorgedragen (aan te melden bij het Bestuur tot uiterlijk 6 oktober 2016).
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Pieter Vonk
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Hugo Meekes

Het Bestuur heeft 6 maal vergaderd in de verslagperiode.
Verenigingsblad
Het verenigingsblad FACET is in de afgelopen verslagperiode niet verschenen (laatste keer was maart
2011). Het Bestuur is voornemens het verenigingsblad weer nieuw leven in te blazen. Het blad is
bedoeld om de communicatie tussen onderzoekers en gebruikers van kristallisatie in Nederland te
bevorderen. Het blad bevat onder meer samenvattingen van relevante proefschriften, ‘mooie’ plaatjes
uit kristalgroeionderzoek en data van congressen en activiteiten die voor kristalgroeiers interessant zijn.
Initiatieven, besluiten en plannen van de NVKG worden in de FACET gepubliceerd. De FACET wordt
zoveel mogelijk elektronisch verspreid. Leden van de NVKG worden uitgenodigd kopij in te leveren.
Webpagina
Op de webpagina www.dacg.nl wordt informatie gegeven over de structuur en activiteiten van de
NVKG. Verder zijn alle nummers van FACET sinds 2000 in elektronische vorm beschikbaar en
worden links naar de Nederlandse onderzoeksgroepen op het gebied van kristallisatie en naar
buitenlandse zusterverenigingen gegeven. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom en kunnen aan
Arie van Houselt worden doorgegeven.
Activiteiten 2011 – 2016
Het betreft activiteiten, al dan niet (mede)georganiseerd door (bestuurs)leden van de NVKG, die
relevant zijn voor de NVKG/NVK doelgroep.
- 4 nov 2011, NVK/NVKG symposium “A structural view on Crystallization” in Vredenburg,
Utrecht
- 8 feb 2013, “Symposium on Crystal Growth” bij Purac (tegenwoordig Corbion), Gorinchem

-

-

31 mei 2013, NVKG Spring meeting in conjunctie met BeCrys, een 1-daags-symposium met als
thema “Crystal Growth and Crystallization of Organic Compounds”, Louvain-la-Neuve, België;
organisatie in handen van Tom Leyssens. Sprekers: Anaelle Tilborg, Norbert Radacsi, Geertje
Janssen, René Steendam, Géraldine Springuel, Luc Aerts, Alaa Adawy; 39 deelnemers uit NL en
België
20 mei 2016, Co-crystal symposium, Radboud Universiteit Nijmegen; organisatie in handen van
Hugo Meekes. Sprekers: Joop ter Horst, Elias Vlieg, Martin Viertelhaus, Dolores Mendivil, René
de Gelder, Ernst van Eck, Joost van den Ende; 68 deelnemers. De hoge opkomst en de positieve
betrokkenheid van de deelnemers (zowel van NVKG als NVK) was een duidelijk teken dat de
vereniging nog voldoende levensvatbaarheid heeft!

Enkele andere kristalgroeiactiviteiten waar NVKG-leden bij betrokken waren (lijst is incompleet):
- JANE 2012, Japans-Nederlandse bijeenkomst op het gebied van kristallisatie, (mede)georganiseerd
door Joop ter Horst
- 6-9 sept 2016, BIWIC, 23rd International Workshop on Industrial Crystallization, Max Planck
Institut, Magdeburg, Duitsland
Jaarvergaderingen / excursies
De laatste Jaarvergadering vond plaats op 4 november 2011, te Utrecht. Begin 2013 is er een excursie
en symposium geweest bij Purac (nu Corbion), Gorinchem; organisatie in handen van Neda RadenovicPelletier, Alex Kalbasenka en Joop ter Horst. In 2016 is er weer een Jaarvergadering georganiseerd op
7 oktober 2016 bij de TU Eindhoven, als onderdeel van een reeks lezingen met als thema “Crystal
Growth in Control”; organisatie in handen van Hugo Meekes en Nico Sommerdijk; tevens
excursie/labtour TU/e.
KNCV/NVKG dissertatieprijs
De dissertatieprijs wordt in principe eens per twee jaar uitgereikt, echter niet gedurende deze
verslagperiode (laatste keer dat deze prijs is toegekend en uitgereikt was in 2010). Het Bestuur is
voornemens deze dissertatieprijs weer in ere te herstellen. Hiertoe zal eerst contact gezocht worden met
het KNCV om na te gaan of zij deze prijs nog steeds (mede) willen sponsoren.
Ondersteunende activiteiten
De NVKG stimuleert dat voor kristalgroei belangrijke congressen in en/of mede door Nederland
georganiseerd worden. Daartoe geeft het bestuur advies en ondersteuning aan leden die bij de
organisatie van evenementen als ISIC, BIWIC, CGOM, ECCG, JANE en andere kristalgroeimeetings
betrokken zijn. De NVKG is aangesloten bij de internationale kristalgroeiorganisatie IOCG. Veel leden
bezoeken de driejaarlijkse ISSCG zomerscholen en ICCG congressen. Verder geeft de NVKG soms
bescheiden financiële ondersteuning aan wetenschappelijke symposia en andere activiteiten die van
belang zijn voor de kristalgroeiwetenschap.

