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1
Historie
In november 2007 werd voor de eerste keer de conferentie Netherlands Conference on
HIV Pathogenesis, prevention and treatment georganiseerd door de stichting HIV
Monitoring, het Center for Poverty Related and Communicable Diseases bij het
Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam, de Stichting Sanquin,
het Aidsfonds en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu.
In 2008 werd door de organisatoren besloten deze conferentie jaarlijks te laten
plaatsvinden. Hiertoe werd de rechtspersoon, de Stichting Netherlands Conference on
HIV pathogenesis, prevention and treatment (Stichting NCHIV) opgericht. In 2013 werd
de naam van de conferentie gewijzigd in Netherlands Conference on HIV Pathogenesis,
epidemiology, prevention and treatment
2
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting NCHIV is een platform te creëren waar clinici,
onderzoekers en beleidsmakers de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van HIV en AIDS kunnen behandelen.
3
Activiteiten
De doelstelling wordt getracht te bereiken door het jaarlijks organiseren van een
conferentie. Hiertoe is een organisatiecommissie opgericht waarin vertegenwoordigers
zijn opgenomen van de Stichting HIV Monitoring, het Amsterdam Institute for Global
Health and development, het Aidsfonds, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
de Nederlandse Vereniging van hiv behandelaren.
4
Beschrijving van de organisatie
De Stichting NCHIV heeft een bestuur, bestaande uit een bestuursvoorzitter, een
penningmeester en een secretaris. De organisatie van het congres wordt uitgevoerd door
de organisatiecommissie welke ook verantwoordelijk is voor de inhoud van het
congresprogramma.
5
Financiën
De activiteiten die worden uitgevoerd om de doelstelling te bereiken worden gefinancierd
door bijdragen vanuit de instellingen die in de organisatiecommissie zijn
vertegenwoordigd, door inschrijfgelden van de deelnemers en door bijdragen vanuit de
farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie heeft geen enkele invloed op
organisatie en/of de inhoud van het congresprogramma. De Stichting NCHIV heeft geen
winstoogmerk. Eventuele positieve saldi blijven eigendom van de Stichting NCHIV en
zullen worden gebruikt om het doel van de stichting te realiseren. Indien de Stichting
NCHIV wordt opgeheven wordt het saldo verdeeld over de organiserende instellingen. De
begroting, balans en jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door het bestuur en
vastgesteld door de organisatie commissie.

