BV info: Nieuws van de BV en
haar commissies

In deze BV-info zullen we een aantal zaken uit diverse vergaderingen onder de aandacht
brengen, waarbij we jullie hulp zeker kunnen gebruiken. In een grote vereniging zoals
de Biotechnische Vereniging wordt veel werk verzet door heel veel mensen. Het hele
jaar door zetten deze mensen zich –ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend- vrijwillig in om
allerlei activiteiten te organiseren. Dat geeft van tijd tot tijd ook de nodige stress, maar
binnen de commissies wordt de klus altijd geklaard.
Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat elke commissie steeds weer op zoek gaat naar een
nieuwe uitdaging. Lerend van gemaakte fouten willen ze de volgende keer nog beter voor
de dag komen. Ik moet er wel bij zeggen dat een aantal commissies al verscheidene jaren
door een vaste groep personen wordt bemenst, en de nieuwere commissies hebben veelal
mensen die in een andere commissie ook al hun steentje bijdragen. Elke uitdaging valt of
staat natuurlijk met het aantal mensenhanden dat op dat moment beschikbaar is. Nieuwe
handen zijn uiteraard altijd welkom.
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Vandaar dat ik jullie leden vraag of er niet op de een of andere manier iets is waarbij je zou
kunnen helpen. Het gaat niet altijd om bestuurfuncties of commissiezaken, nee gewoon
voor een ad-hoc klusje willen we ook graag mensen. WIE DURFT? Ik hoor het graag!
Voor de komende periode zijn wij op zoek naar diverse mensen voor diverse taken/projecten.
WIE gaat er tijdens de Biotechnische Dagen een poster presenteren?
WIE wil zijn/haar bedrijf via een poster voorstellen tijdens de Biotechnische Dagen?
WIE voelt zich geroepen om mee te draaien in een commissie?
WIE zegt er JA om als coördinator aan de slag te gaan binnen je instituut/bedrijf?
WIE wil zich inzetten voor het uitvoeren van ad hoc klusjes?
WIE heeft er ideeën?
WIE?
Wil je hierover meer te weten komen stuur dan een e-mail naar
info@biotechnischevereniging.nl
Leden van de BV, laat je horen!
Adreswijziging, aan- of afmelding lid? > ledenadminstratie@biotechnischevereniging.nl
Inloggegevens voor myBV? > mybv@biotechnischevereniging.nl
Vragen of opmerkingen voor het IvD Platdorm? > ivd-platform@biotechnischevereniging.nl
Ruud Pigmans, voorzitter commissie communicatie.
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