
Beste collega’s, 

 

Begin mei werd er een Buitengewone Algemene vergadering belegd met als enige onderwerp een 

stemming over de nieuwe statuten van de Kempische Farmaceutische Kring. 

Er waren die avond niet voldoende leden aanwezig om geldig te kunnen stemmen.    Zoals onze 

statuten voorschrijven moet er dan een nieuwe buitengewone algemene vergadering 

samengeroepen worden.  

Graag willen wij u nog eens uitdrukkelijk toelichten waarom het bestuur van KFK de statuten die 

laatst gewijzigd werden in 1997, na 20 jaar wil actualiseren.   Het nieuwe voorstel voegen we 

nogmaals toe.   De huidige statuten waarop deze wijzigingen van toepassing zijn, kan u terugvinden 

op www.kfkweb.be. 

Wijziging artikel 5: elke aangesloten apotheek betaalt 1x lidgeld. Alle leden van het team van die 

apotheek worden dan beschouwd als ‘werkende leden‘, in zoverre zij voldoen aan de criteria die 

opgesomd zijn in artikel 6. 

Motivatie: Onze activiteiten zijn ondertussen toegankelijk voor alle apothekers, provisoren én 

adjuncten, eigenaars en niet-eigenaars, en - afhankelijk van de inhoud -ook voor de assistenten.  Dat 

was 20 jaar geleden niet zo. In de praktijk zien we al jaren dat apotheken die aanwezig zijn vaak met 

meerdere mensen van hun team komen. Het is onbegonnen werk om iedereen die in een officina 

werkt afzonderlijk te bereiken omdat teams ook regelmatig wijzigen. Het is dan ook een logische stap 

om elk apotheekteam als geheel te bekijken en 1 bijdrage te vragen. Van de provisor wordt verwacht 

dat hij of zij  zijn of haar team informeert en de namen en gegevens van zijn of haar medewerkers 

aan KFK bezorgt.   

Wijziging artikel 6: als werkend lid van de vereniging worden ook naast de apothekers, de 

farmaceutisch technisch assistenten opgenomen.      

Motivatie: sinds de invoering van de verplichting drager te zijn van een erkend diploma om als 

assistent werkzaam te kunnen zijn in een officina, zijn er meer initiatieven binnen de 

beroepsverenigingen waaronder een IPSA-opleiding voor deze beroepsgroep. Ook KFK organiseert 

lezingen die interessant kunnen zijn voor assistenten en waar zij ook welkom zijn. Bovendien kunnen 

assistenten vanuit hun competentie een belangrijke bijdrage leveren in de organisatie van de 

beroepsvereniging. Het is dan ook een logische stap dat zij een engagement kunnen opnemen in het 

bestuur. Om dit mogelijk te maken,  moeten zij werkend lid zijn van de vereniging (zie artikel 18). 

Wijziging artikel 13: elke aangesloten apotheek heeft 1 stem in de algemene vergadering  in hoofde 

van zijn apotheker-titularis. 

Motivatie: dit artikel moet gewijzigd worden omdat het aantal werkende leden anders wordt 

gedefinieerd dan voordien. Het lijkt ons evident dat in de algemene vergadering van onze 

beroepsvereniging alleen de apothekers-provisoren, al dan niet eigenaar, stemrecht hebben. Ook 

binnen APB heeft KFK 1 stem per apotheek.  

Wijziging artikel 18: samenstelling bestuur en duur van de mandaten. 

Motivatie: als bestuur vinden wij het belangrijk dat in het beleid van onze vereniging de stem 

gehoord wordt van elke groep, die aanwezig is in de praktijk van de officina,  nl. de apotheker-

eigenaar, de apotheker-provisor niet-eigenaar, de adjunct-apotheker, de farmaceutisch-technisch-



assistent. Een mix van functies staat garant voor een betere voeling met wat leeft aan de basis. Na 

lange discussies zijn enkele quota vastgelegd om de goede werking te garanderen. In het bestuur van 

maximum 10 en minimum 6 personen moeten minstens 4 apotheker-eigenaars zitting hebben, die 

een veto kunnen inroepen indien zij met een onderlinge meerderheid tot de beslissing komen dat 

een voorstel dat ter stemming wordt voorgelegd, schadelijk is voor de apotheek of de vereniging. Er 

worden max 2 FTA toegelaten.  

De duur van de mandaten wordt opgetrokken van 4 jaar naar 6 jaar omdat 4 jaar in de praktijk te 

kort blijkt om zich als bestuurslid echt in te werken.  

Wijziging artikel 30: aan de mogelijke beleggingsvormen voor de spaargelden van de vereniging 

worden naast de spaarrekening ook fondsen toegevoegd die belegd worden door een door de 

bankkommissie gecontroleerde instelling. 

Motivatie: in het huidige financiële klimaat is de spaarrekening geen opportune belegging ‘zoals het 

een goede huisvader past’ en kunnen wij door deze toevoeging uitkijken naar andere vormen die 

geen risico inhouden maar toch rendabeler zijn voor de vereniging.  

 

De buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op donderdag 22 februari om 20u in de 

gebouwen van Febelco Olen. Het enige agendapunt is de stemming van de nieuwe statuten. Het zou 

een morele steun zijn voor allen die zich inzetten voor KFK als u aanwezig wil zijn op deze zitting. 

Alleen de titularissen hebben stemrecht maar indien nodig kunnen zij een volmacht geven aan een 

collega-titularis, lid van KFK.     

Nadien, om 20u30, worden wij vergast op een wijnproefavond door de firma Tilman. Daarop is gans 

het apotheekteam uitgenodigd. Zo paren we dus het nuttige aan het aangename. Collega’s die zo’n 

avond de voorbije jaren meemaakten, weten dat dit de moeite is !  

U bent van harte welkom op beide activiteiten ! 

 Het KFK-bestuur 


