

gezocht:
Wil jij actief worden
binnen de
Biotechnische
Vereniging?
De BV zoekt leden
voor verschillende
commissies!

Binnen diverse instellingen zoeken wij nog leden die BV-Coördinator willen worden en
zo de brug willen slaan tussen de werkvloer en de BV. Je maakt deel uit van de
biotechnische vraagbaak, verspreidt BV-informatie binnen je instelling en helpt collega’s
bij het indienen van artikelen voor Biotechniek (de BV-commissie Communicatie kan
helpen bij het schrijfproces). Heb je een goed idee, via de BV-Coördinator kan het
zomaar gerealiseerd worden!
Ook de commissie Biotechnische Dagen kan wel wat extra
handjes gebruiken! Deze commissie organiseert jaarlijks het
congres de Biotechnische Dagen, met een interessant
lezingenprogramma, inspirerende infomarkt en een uitgebreid
sociaal programma!
Maar ook elders binnen de vereniging kunnen we je hulp goed
gebruiken! Binnen de BV kun je je ontwikkelen!
Neem bij interesse of voor meer informatie contact met ons op via:
secretariaat@biotechnischevereniging.nl



BV info. Wist u dat.....

Het jaar is alweer een tijdje bezig,
maar er komen nog genoeg zaken aan
om ook de tweede helft van 2012 met
belangstelling tegemoet te zien. De Biotechnische Vereniging is op velerlei fronten
heel hard bezig om het beleidsplan verder vorm te
geven. De eerste zichtbare vruchten komen er zeer binnenkort aan, dus vandaar op deze BV-infopagina
alvast de aankondigingen in de vorm van het bekende “Wist u dat ….”-lijstje, dus hier gaan we!

Wist u dat.....
• het verenigingsjaar van de Biotechnische Vereniging loopt 1 juli tot 30 juni?
• hierom binnenkort een brief naar de leden en organisaties uitgaat waarin gevraagd wordt om
een automatisch incasso?
• u met het ondertekenen hiervan u op termijn goedkoper uit bent op het toch al zo lage lidmaatschapsbedrag?
• het bestuur het ledenbestand heeft gedigitaliseerd door aanschaf van een nieuw programma?
• onze secretaris Tijmen weer heerlijk uit de voeten kan op de nieuwe laptop?
• wij het Biomedisch Wetenschappen Symposium in Leiden 2012 sponsoren?
• onze voorzitter Flip nog steeds kaal is?
• Andrea, creatieve duizendpoot van de communicatiecommissie, een dochtertje Ines heeft
gekregen?
• wij allen hopen dat het gezin hiervan met volle teugen mag genieten?
• wij als bestuur de Biotechniek steeds leuker leesbaar vinden worden?
• de 50ste!! Biotechnische Dagen er aan komen?
• we dit weer gaan houden in Egmond aan Zee?
• sommige leden van het bestuur mede het FELASA-congres in 2016 gaan organiseren en hiermee hopen dat onze zichtbaarheid in het internationale veld vergroot zal worden?
• er gestart is met de organisatie van het jubileumcongres in 2015 ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van onze vereniging?
• wij proberen om hier een daverend succes van te gaan maken?
• de nieuwe website van de vereniging binnenkort gelanceerd wordt?
• het bestuur zeer tevreden is met het resultaat?
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• wij verwachten dat contacten met collega’s in en de informatie uit het veld veel sneller en
makkelijker toegankelijk wordt?
• we hiermee als vereniging van al 47 jaar jong! midden in de huidige tijd staan?
• we als bestuur toch maar niet gaan twitteren, hyven en facebooken, dat dan weer niet!
• hier ook een eigen pagina als ‘mijn BV’ op aangemaakt kan worden?
• wij op zoek zijn naar foto’s van (proef)dieren voor gebruik in onze site?

• hierop geen personen herkenbaar in beeld mogen komen?
• je ook nog altijd even toestemming vraagt van je werkgever voordat je ze indient dient via
brok@bprc.nl?
• er nog veel meer zaken lopen binnen de vereniging, maar dat we hiervoor geen ruimte
hebben?
• er in de vorige BV-info zeker twee fouten stonden?
• dat de PR-commissie niet bestaat, maar wel communicatiecommissie heet?
• de Henk Stol-prijs niet wordt uitgereikt voor het beste artikel, maar voor het
beste verhaal in Biotechniek?
• dat de prijs voor het beste artikel wordt uitgereikt door de stichting Proefdier en
Maatschappij?
• we Ton Meier hiermee bedanken voor zijn opmerkzaamheid?
• we hopen dat iedereen de Biotechniek goed door leest en er veel plezier aan
beleeft!!!
• we het nu wel weer genoeg vinden ……………….
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