BV info: diverse onderwerpen

Hierbij weer een aantal onderwerpen die betrekking hebben op onze vereniging. Verder
ook nog een bericht van onze zusterverenging in België over een symposium wat daar in
Mei gehouden wordt.
In de vorige BV info hebben de bestuursleden zich voorgesteld. Hieruit is een dagelijks bestuur
samengesteld bestaande uit: Menno ter Veld, Marian Verhage & Ronald van Os.
Tevens zijn er twee nieuwe leden toegetreden bij de Commissie Themadagen: Niki van Kronenburg
en Esther Siteur- van Rijnstra.
Begin mei is er een Algemene Ledenvergadering. De exacte datum is nog niet bekend. Maar die
volgt nog.
Dit jaar gaan we een nieuwe website lanceren! Als er leden zijn die hier ideeën over hebben, dan
horen we dat graag. Je kunt hierover contact opnemen met de commissie communicatie. Mail dan
naar info@biotechnischevereniging.nl
Het blijkt dat niet iedereen de nieuwsbrief ontvangt. Dit kan komen doordat er geen emailadres
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bekend is, dan wel het juiste emailadres niet geregistreerd staat. En check ook even of het misschien in je spam/ongewenste mail terecht is gekomen.
Als je dus geen nieuwsbrief ontvangt, het verzoek even een mailtje te sturen naar: ledenadministratie@biotechnischevereniging.nl. Dan gaat de ledenadministratie het voor je uitzoeken.
Aankondiging BCLAS-Symposium ”‘Be prepared to PREPARE” op 20 & 21 mei te Blankenberge in België
Op de eerste dag van het Symposium, de traditionele workshop dag, zullen er workshops georganiseerd worden door het Ethical Committee Platform (vergelijkbaar met de NV-DEC) en door het
AWB Platform (vergelijkbaar met het IvD Platform), naast enkele workshops van sponsoren.
De tweede dag is volledig gewijd aan de PREPARE (Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for Excellence) - richtlijnen voor het plannen van dierexperimenteel onderzoek. Deze PREPARE-richtlijnen zijn als het ware een aanvulling van de ARRIVE- en
andere richtlijnen over het rapporteren van dierexperimenten.
Op de tweede dag is er ook een gedeeltelijk parallel programma van en voor dierverzorgers &
biotechnici, waar nieuwe kennis en technieken gedeeld kunnen worden: http://bclasorg.webhosting.be/symposium/forum-for-animal-caretakers-and-technicians/forum-voor-dierverzorgers-entechnici/?lang=nl
Alle praktische info vinden jullie op de symposiumsite: http://bclasorg.webhosting.be/
symposium/?lang=nl
NVP- & BV-leden mogen inschrijven voor het ledentarief voor BCLAS-leden!

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden van pagina 44.
1 Een goede haan kraait twee maal.
Indien niet direct geluisterd wordt, nogmaals vertellen.
2 Met een kanon op een mug schieten.
Overdreven zware methoden hanteren om een doel te bereiken.
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