
 

 

Activiteitenoverzicht 2019 

 
 

januari 2019 * 15 januari  - secretaris naar London voor FIN bijeenkomst Protalix   

  * 18 januari  - bestuursvergadering in Almere 

  * 28 januari  - email verzoek betaling contributie 2018 

 

februari 2019 * 03 t/m 07 februari - WORLD symposium met FIN in Orlando Florida Amerika 

 * 08 t/m 10 februari - bijwonen ALV van Amerikaanse PO: FSIG 

     

maart 2019 * 01 maart   - overleg dagelijks bestuur  Almere 

  * 29 maart  - overleg dagelijks bestuur  Almere 

 

april 2019          * 05 april - overleg bestuur FSIGN met Farma 

   - bestuursvergadering Almere 

  * 06 april - Fabry vrouwen- en mannendag in Almere 

  * 16 april - interview artikel AD 

  * 19 april - overleg dagelijks bestuur  Almere  

 

mei 2019 * 03 mei  - overleg bestuur en Medisch Team in Amsterdam 

  * 03 mei  - bestuursvergadering in Amsterdam 

  * 21 t/m/26 mei - ALV en Expertmeeting FIN in Barcelona Spanje 

  * 29 mei  - overleg dagelijks bestuur  Almere 

 

juli 2019 * 12 juli   - overleg dagelijks bestuur  Almere  

 

augustus 2019 * 07 augustus   - interview en foto’s artikel ND in Bunschoten 

  * 23 augustus  - overleg dagelijks bestuur  Almere en MEO (website) 

  * 29 augustus  - overleg dagelijks bestuur  St. Michielsgestel 

 

september 2019 * 4 t/m 6 september - bijwonen SSIEM (Society for the study of inborn errors of 

           metabolism) mede namens FIN  

  * 06 september - overleg dagelijks bestuur  Almere met     

      penningmeester (jaarrekening)                             

   * 07 september - creatieve workshop te Almere voor de leden 

   * 20 september - overleg dagelijks bestuur  met Jaap (subsidieaanvraag) 

   

oktober  2019  * 04 oktober  - overleg bestuur FSIGN met Farmacie 

       - bestuursvergadering in Almere 

   * 05 oktober - 19e Algemene Leden Vergadering in Almere,          

met 62 deelnemers 

   *18 oktober - bestuursvergadering Almere 

 

 november 2019 *21 november - overleg dagelijks bestuur Almere 

 

 december  2019 * 07 december - bestuursvergadering Almere 

   * 11 december - presentatie Annelies en Erica bij Farma 

   * 13 december - bespreking vormgever BOEK 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 


