BV info: Even terug kijken

Het decembernummer van Biotechniek nodigt uit om terug te kijken. Wat mij is opgevallen, is dat het dit jaar een behoorlijk druk jaar is geweest. Achter de schermen is veel
werk verricht door de kwartiermakers om de Biotechnische Vereniging en de NVP samen
te brengen tot één landelijke en internationale vereniging genaamd DALAS. Nogmaals
hartelijk dank hiervoor! Het is altijd moeilijk te voorspellen hoe zo’n proces zal gaan, maar
ik denk dat we met z’n allen trots kunnen zijn op het resultaat. De komende periode staat
er nog veel te gebeuren.

Even een opsomming van de belangrijkste acties van afgelopen jaar:

•
•
•
•
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Realisatie van de nieuwe vereniging DALAS
 ntwikkeling van onze nieuwe website met onder meer een forum waar de collega’s onderO
ling terecht kunnen met vragen
Organisatie themadag
Organisatie Biotechnische Dagen.
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De vereniging is nog steeds belangrijk
Hieruit blijkt dat we ook grote zaken durven op te pakken, waardoor onze vereniging steeds
belangrijker wordt voor het proefdierkundig werkveld in Nederland en nu met het internationale karakter ook daarbuiten. De verantwoordelijkheid voor beleidszaken ligt uiteraard bij
het bestuur. Voor het laten slagen met betrekking tot de uitvoer, komt het erop aan hoe zaken
worden opgepakt en hoe de samenwerking is. Ik kan jullie verzekeren dat het goed zit. Bij veel
ad hoc zaken zetten we met zijn allen de schouders eronder en zorgen dat het werk gedaan
wordt. Hetzelfde zie ik terug bij alle commissies, met zijn allen pakken we het op onder het
motto: ‘We doen het voor de vereniging”. Ongetwijfeld zal 2020 weer een vruchtbaar jaar gaan
worden met zowel een nationaal als internationaal karakter. Het bestuur wenst jullie allen een
zeer goed en bovenal gezond 2020!
Lex Beekman, voorzitter commissie communicatie.

Met z’n allen de schouders er onder

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden van pagina 32:
1 Het hazenpad kiezen.
Wegvluchten.
2 Hij is eern ijskonijn.
Hij is cool, iemand die rustig blijft onder stress en spanning.
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