Het begon met een mail van Jan-Bas Prins, toenmalige voorzitter NVP, in september 2011
met het voorstel om gezamenlijk (NVP en BV) FELASA 2016 te organiseren. Na overleg heb
ben we toen besloten om ook de BCLAS hierbij te betrekken.
Uitgangspunt van het bestuur van de BV was dat we een volwaardi.ge partner wilden zijn
bij de organisatie van het congres. Af en toe was dat niet gemakkelijk, omdat we als enige
vereniging van de drie geen lid waren van FELASA. Er kan namelijk maar één vereniging
een land vertegenwoordigen en de NVP is dat voor Nederland. We hebben gaandeweg la
ten zien dat we als BV, net als BCLAS en NVP, een cruciale factor waren m.b.t. de organisa
tie van FELASA 2016. Dat heeft zeker te maken met de inzet van veel BV-leden. Ik ga geen
namen noemen (ik heb ze persoonlijk al bedankt), maar ik wist mij bij alle vergaderingen
die we hebben gehad, dat waren er veel in België, altijd gesteund door medebestuursleden
die ook hun deel van de werkzaamheden op zich namen. Naast bestuursleden uiteraard
de overige BV-leden die zich op vele terreinen hebben ingezet. Nogmaals dank voor jullie
inzet!! En dan het resultaat. Meer dan 1.700 deelnemers, 147 exhibitors, veel presentaties
en goed georganiseerd. Natuurlijk waren er zaken die verkeerd gingen en die achteraf
gezien beter geregeld hadden kunnen worden, maar dat is inherent aan de organisatie
van zo'n groot congres. Het kan namelijk altijd beter. We zullen de Tsjechen ondersteunen
bij het voorkomen van de door ons gemaakte foutjes. Zo hoort het. Ik denk dat we mogen
concluderen dat we als Biotechnische Vereniging trots mogen zijn dat we zo'n professio-

neel event georganiseerd hebben in niet al te gemakkelijke omstandigheden, ik hoef niet
uit te leggen wat de oorzaak hiervan is geweest.
Als voorzitter ben ik in ieder geval trots, ik hoop jullie ook.
Biotechnische Dagen
FELASA net achter de rug en de Biotechnische

Dagen staan alweer voor de deur. Op 8, 9 en

1 O november zullen deze wederom in Venray plaatsvinden. Op het moment dat jullie deze
Biotechniek lezen heb je de persoonlijke uitnodiging al per mail ontvangen. Controleer je
SPAM-folder ook even wanneer je denkt datje geen uitnodiging hebt ontvangen, hier gaat
soms iets verkeerd. Inschrijving voor het congres gaat dit jaar via een complete nieuwe website,
De verwijzing hiervoor zie je op onze vertrouwde BV site. Alvast succes bij het inschrijven.

Nieuwe voorzitter commissie communicatie
Herbert Brok is teruggetreden als voorzitter van de commissie communicatie en daarmee ook
als bestuurslid van de BV! Door drukke werkzaamheden kon hij deze taken niet meer naar
eigen

tevredenheid uitvoeren. Herbert vanaf deze plek, zeer veel dank voor je inzet! Herbert
blijft overigens wel commissielid. Als nieuwe
voorzitter van de commissie is Ruud Pigmans,
al jaren bestuurslid en heeft reeds vele functies
vervuld, bereid gevonden om deze taak op zich
te nemen. Ruud, succes!

Ruud Pigmans

Prijs Alternatieven voor dierproeven 2016
Als biotechnicus, analist of proefdierverzorger ben je een belangrijke schakel bij het ontwik
kelen en toepassen van 3V-alternatieven. Jij maakt de dieren dagelijks mee en weet daarom heel
goed hoe je ervoor zou kunnen zorgen dat de dieren bijvoorbeeld minder ongerief ondervinden
van experimenten. Maar ook voor en na afloop van experimenten kun je verbeteringen aanbren
gen. De minister van EZ erkent die belangrijke rol en beloont daarom heel graag de biotechni
eus, analist of proefdierverzorger die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor
de 3V's met deze fantastische prijs' Uitreiking vindt traditioneel plaats tijdens de
Biotechnische dagen.
Draag een collega of medewerker binnen het instituut voor voor de Prijs Alterna
tieven voor Dierproeven! Download het inschrijfformulier (zie de BV- website)
het vóór 21 september 2016 in. Ook bij het indienen van een poster maak je kans
op de prijs wanneer het onderwerp van je poster uiteraard een alternatief betreft.
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