BV info: Een nieuw jaar, een
nieuw begin

Nu het congres weer achter de rug is gaan we weer over tot de orde van de dag. Maar ik wil
in deze BV-info toch even stilstaan bij onze, inmiddels, ex-voorzitter.
We hebben afscheid genomen van een bevlogen voorzitter, Flip Klatter. Zoals ook al is gememoreerd in de algemene ledenvergadering tijdens de Biotechnische Dagen is het goed
om nog eenmaal Flip te bedanken voor de jaren als voorzitter van onze vereniging.
Flip trad aan bij het bestuur in 2007 als tweede secretaris en volgde in 2010 Henk op als voorzitter. Flip gaf op eigen wijze leiding aan de BV, we hebben veel voor elkaar gekregen en daar
mogen we best wel trots op zijn. Ik wil een aantal mijlpalen noemen:
• het 50-jarig jubileum op 17 april 2015
• het (mede)-organiseren van FELASA 2016
• het binnenhalen van het platform IvD’s
• de aanzet gegeven om te komen tot één vereniging in Nederland.
Langs deze weg wil ik Flip namens het bestuur hartelijk danken voor zijn leiderschap in de
afgelopen jaren. Ik weet ook zeker dat we elkaar nog regelmatig zullen tegenkomen. Bedankt
Flip, het ga je bijzonder goed.
Inmiddels heeft het bestuur alweer een keer vergaderd en zijn diverse zaken besproken.
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Zo zal er binnenkort een brainstormsessie plaatsvinden tussen het bestuur en de leden van
de commissie Biotechnische Dagen. Ook zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe mensen
voor het bestuur (o.a. penningmeester) en zijn we druk bezig met de voorbereiding van de
themadag. En achter de schermen wordt er hard gewerkt om de realisatie van één vereniging
in goede banen te leiden.
Wanneer je dit leest en je denkt: dat lijkt wel iets voor mij, schroom dan niet en meld je aan
om mee te helpen. We kunnen de geboden hulp zeker gebruiken. DOEN.
In de komende edities van Biotechniek zullen de diverse commissie zich presenteren en
uitleggen wat ze zoal doen. Misschien dat hiermee je interesse wordt gewekt om ook mee te
helpen. Zonder vrijwilligers kunnen we dit alles niet realiseren. Dus doe mee!
Adreswijziging, aan-of afmelding lid? → ledenadministratie@biotechnischevereniging.nl
Inloggegevens voor MyBV → mybv@biotechnischevereniging.nl
Vragen voor IvD platform → ivd-platform@biotechnischevereniging.nl
Vragen of opmerkingen → info@biotechnischevereniging.nl
Ruud Pigmans, commissie communicatie.

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden van pagina 45.
1 Een koele kikker zijn.
Gevoelloos, frigide zijn.
2 Als de baard een teken is van wijsheid, zou de bok de wijste zijn.
Het zit hem niet in de uiterlijke tekenen van waardigheid.
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