BV en NVP gaan samen
Update van de
besturen van
beide verenigingen
Gedurende de organisatie van het FELASA congres, in Brussel vorig jaar, is bij de besturen van BV en NVP het besef ontstaan dat een samengaan van beide verenigingen in een
nieuwe vereniging veel voordelen heeft en dat hiervoor de tijd rijp is. Beide besturen
hebben onlangs hun leden middels een brief op de hoogte gesteld van de overwegingen
en voortgang in het proces. De inhoud van die brief is hier weergegeven.
Na het afronden van het FELASA congres hebben beide besturen de intentie uitgesproken
om daadwerkelijk te willen samengaan. Ze hebben afgesproken hiervoor de tijd te nemen
en willen alle leden van beide verenigingen op de hoogte brengen van de stand van zaken.
Op verschillende bijeenkomsten hebben zij hun leden al laten weten bezig te zijn met fusiebesprekingen. De eerste reacties op het voornemen van het samengaan waren overwegend
positief.

Voordelen van één vereniging
Wat zijn nu de voordelen van één vereniging voor het proefdierkundig werkveld in Nederland? Wanneer meerdere verenigingen naast elkaar bestaan, zullen ze ieder zichtbaar willen
zijn en moeten daarvoor ook de ‘eigen’ activiteiten organiseren. Dit gaat soms ten koste
van de belangstelling voor de activiteiten, ook al omdat er rond en na de invoering van de
nieuwe regelgeving heel veel bijeenkomsten plaatsvinden. Het is dan ook beter om gezamenlijk te opereren. Een optimale samenwerking komt ten goede aan de activiteiten die
worden georganiseerd voor iedereen die werkzaam is in het proefdierkundig veld, ook voor
mensen die nu nog niet bij een van de beide verenigingen betrokken zijn. Het bundelen van
de krachten biedt veel voordelen. De BV heeft bijvoorbeeld een goed functionerende structuur waarin veel leden een actieve bijdrage leveren en de NVP speelt een grotere rol in het
internationale speelveld als lid van FELASA.
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Gezamenlijke visie
De besprekingen die de beide besturen de afgelopen periode samen hebben gevoerd
waren uitermate constructief en hebben geleid tot het opstellen van een gezamenlijke visie
voor de nieuwe vereniging ‘Het bevorderen van de proefdierkunde, in het bijzonder het
stimuleren van een zo verantwoord mogelijk proefdiergebruik, mede door het bevorderen
van vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven’. Het ‘bevorderen van de proefdierkunde’ is een brede visie die uiteraard ten goede komt aan de dieren, aan onderzoek en
onderwijs, en zeker ook aan alle personen die professioneel betrokken zijn bij proefdieren
en 3V-alternatieven. De nieuwe vereniging zal fungeren als platform voor alle professionals
betrokken bij de opzet, toetsing, organisatie en uitvoering van dierexperimenteel onderzoek
en de ontwikkelingen met betrekking tot complementaire alternatieven. Er is inmiddels een
stappenplan uitgewerkt dat de BV en NVP moeten volgen om tot een nieuwe vereniging te
komen. Het gaat hierbij voornamelijk om juridische aspecten. De bedoeling is om de nieuwe
vereniging in 2018 te realiseren. Leden worden uiteraard betrokken bij belangrijke stappen
en beslismomenten in dit proces. Zo worden leden nu al opgeroepen mee te denken over
een nieuwe naam (zie kader). Ook zal de uiteindelijke goedkeuring van de leden nodig zijn
om de fusie te bekrachtigen.
Uiteraard zullen jullie, lezers van Biotechniek, het blad van NVP, BV en NVDEC, de komende
periode regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het proces.

Denk mee over een nieuwe naam!
Wanneer de BV en NVP samen een nieuwe vereniging gaan creëren dan past daarbij ook een nieuwe
en internationaal begrijpelijke naam. In deze naam dient de missie en visie van de nieuwe vereniging
nationaal en internationaal duidelijk naar voren te komen. BV en NVP roepen hun leden op om hiervoor nu al suggesties aan te leveren. Op deze wijze kunnen de suggesties vroegtijdig door de besturen
worden besproken en zijn we met zijn allen betrokken bij het samengaan van BV en NVP en de start
van de nieuwe vereniging. Voor de winnaar hebben de BV en NVP naast eeuwige roem ook een leuke
beloning in petto, dus laat je fantasie de vrije loop! Natuurlijk zijn ook andere ideeën aangaande de
nieuwe vereniging van harte welkom.
Reacties kunnen worden gestuurd naar het secretariaat van de BV (info@biotechnischevereniging.nl)
of NVP (langermans@bprc.nl).
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Met vriendelijke groet,
Bestuur BV , Bestuur NVP.
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