BV info: Biotechnische Dagen
2019

De Commissie Biotechnische dagen is alweer druk in de weer met het organiseren van de
Biotechnische Dagen 2019. Het evenement zal dit jaar plaatsvinden in de Veluwse bossen
bij Arnhem, in het Nationaal Sport Centrum Papendal en wel op 18-20 november. Let op!
Het valt dit jaar een beetje anders, namelijk niet van dinsdag t/m donderdag maar van
maandag t/m woensdag.
Vanaf begin augustus kun je je weer via deze site aanmelden. Wij hebben er zin in, jullie ook?
Een vriendelijk doch dringend verzoek van de huidige penningmeester om ervoor te zorgen
dat de betalingen voor individuele deelname aan de Biotechnische Dagen vóór het begin
ervan zijn betaald. Het is de laatste jaren gebleken dat er nogal wat mensen -om wat voor
redenen dan ook- pas betalen wanneer de Biotechnische Dagen al lang weer voorbij zijn. De
penningmeester stuurt dan weer een herinnering/aanmaning tot betalen, wat op zich een
tijdrovende klus is. Bovendien geeft het een scheef beeld in de boekhouding. Dit alles is niet
nodig wanneer je ervoor zorgt dat de betaling gewoon op tijd wordt gedaan.

Er mogen weer posters gemaakt worden!
Zoals elk jaar ook nu weer de oproep voor het maken van een poster. Dit jaar is er ook de
mogelijkheid om niet alleen je werk via een poster te presenteren maar ook het bedrijf waar je
werkt. Voorheen was dit mogelijk via de Biotechniek in de rubriek ‘ stelt zich voor’, maar omdat
bedrijven dit niet altijd toestaan is er een nieuwe manier bedacht om toch te kunnen vertellen
waar je werkt, wat voor onderzoek er bij jullie gedaan wordt en bijvoorbeeld met wat voor
dieren er gewerkt wordt. Namelijk in de vorm van de posterpresentatie ‘Even voorstellen’. Lijkt
je dit wel wat maar weet je niet waar je moet beginnen dan kun je altijd hulp vragen aan een
van de coördinatoren, of een mailtje sturen naar info@biotechnischevereniging.nl . Zet dan
wel ‘Even voorstellen’ in de titel. Natuurlijk is het ook mogelijk om, net als andere jaren, een
poster te maken voor de rubriek ‘Wetenschap in de praktijk’. In deze rubriek kun je technieken,
nieuwe toepassingen, slimme foefjes, eigenlijk alles waar je trots op bent, voor het voetlicht
brengen. Als je hier nog vragen over hebt, of natuurlijk als je wat hulp kunt gebruiken, mail
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dan ook naar info@biotechnischevereniging.nl maar nu met ‘Wetenschap in de praktijk’ in de
titel. En als je nu meteen aan de slag gaat heb je in ieder geval tijd genoeg!

Themadag
4 april jl. ging de themadag over de biologische klok. Het was een interessante dag met veel
wetenwaardigheden over de biologische klok en de onderzoeken die hierbij horen. Hierbij
een impressie. De rest van de foto’s van deze dag is te vinden op www.biotechnischevereniging.nl, uiteraard achter de beveiliging.

Nieuwsbrief
Om jullie op de hoogte te houden van het wel en wee van de Biotechnische Vereniging
wordt, tussen de 2-maandelijkse Biotechnieken door, de Nieuwsbrief verspreid via de mail.
In mei is er weer een nieuwsbrief van de BV uitgegaan. Mocht je de nieuwsbrief niet hebben
ontvangen, laat het ons dan even weten via het e-mailadres info@biotechnischevereniging.nl

Handige mailadressen

Adreswijziging, aan-of afmelding lid? • ledenadministratie@biotechnischevereniging.nl
Inloggegevens voor myBV? • mybv@biotechnischevereniging.nl
Vragen of opmerkingen voor het IvD platform? • ivd-platform@biotechnischevereniging.nl
Vragen of opmerkingen in het algemeen? • info@biotechnischevereniging

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden van pagina 23.
1 Als proefkonijn dienen.
Dienen voor een of ander experiment.
2 Zo trots als een een pauw.
Erg trots zijn.
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