BV info: Overdracht
voorzittershamer

Beste leden van de Biotechnische Vereniging
Het bestuur en de redactie hebben mij toegestaan om een kleine afscheidsparagraaf in dit
nummer te plaatsen. Waarvoor dank. In de ledenvergadering tijdens de afgelopen Biotechnische Dagen ben ik afgetreden als voorzitter van de Biotechnische Vereniging. Natuurlijk
wil ik deze periode dan ook graag afsluiten met een tekstje in het vakblad Biotechniek.
Na een aantal jaren in het bestuur van de BV te hebben gezeten, ben ik in 2010 voorzitter
geworden door Henk Sloetjes op te volgen. Mijn voorganger heeft de BV negen jaar geleid en
ik keek (en heb daar nog steeds bewondering voor) enorm tegen hem op. Ik had eigenlijk al
snel door dat zijn manier van besturen anders was dan die van mij. De raad van Henk heb ik
toen opgevolgd… ‘Jij doet het op jouw manier’. En beste leden, zo heb ik dat dan ook maar
gedaan. Als voorzitter doe je het uiteraard niet alleen. Gedurende de jaren dat ik voorzitter
ben geweest, ben ik omringd door fantastische collega bestuursleden. We hebben veel voor
elkaar gekregen, waarbij iedereen de inzet heeft gebracht die voor hem/haar mogelijk was. En
wat ik niet ga doen is opsommen wát we allemaal hebben gedaan. Dat laat ik over aan onze
leden. Zij kunnen bepalen wat we als BV gedurende de zeven jaar, onder mijn voorzitterschap,
hebben bereikt en waar we nu staan.
Vanaf deze plaats wil in de eerste plaats mijn bestuursleden bedanken… geweldige club
mensen!
Menno, veel succes de komende periode. Ook jij doet het weer op jouw manier.
En ja, wat is een bestuur zonder actieve leden. De commissies draaien als nooit tevoren en dat
is dankzij de vrijwillige inzet van een ieder. Alle commissieleden bedankt!
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Ten slotte wil ik jullie leden bedanken voor het vertrouwen in mij. Voor mij was deze periode
uitermate leerzaam en ik heb zeven jaar genoten. Het mooie is dat ik jullie de komende jaren
blijf zien. Kunnen we het er nog eens over hebben!
Met vriendelijke groet, Flip A. Klatter

De prijswinnaars op de Biotechnische dagen 2017
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1 Jessica de Rover, winnaar van het beste
artikel in Biotechniek.
2 Peter Willemsen, winnaar van het beste
verhaal in Biotechniek.
3 Norma Verkerk, Marleen Blom en Christa
Reitzema, winnaars van de Prijs Alternatieven
voor Dierproeven.

3
Oplossing beeldpuzzel van pagina 42.
1 Met de kippen op stok gaan.
Vroeg naar bed gaan.
2 Ee zijn veel vlinders die ontkennen dat ze een rups zijn geweest.
Mensen vergeten graag hun verleden.
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