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Nelleke Verhave

Nelleke Verhave, e-mail: P.S.Verhave@lumc.nl
Op een regenachtige dierendag zijn 68 leden van de Biotechnische Vereniging (BV) bij elkaar in Dierenpark Amersfoort. Zij zijn gekomen voor een zeer bijzondere algemene ledenvergadering. De statuten worden gewijzigd zodat de vereniging past bij een nieuwe tijd en
ruimte biedt voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde (NVP).
De algemene ledenvergadering wordt ingeleid door de huidige voorzitter van de BV, Menno
ter Veld. Hij beschrijft de procedure en schetst het verloop van de vergadering. Martje
Fentener van Vlissingen, de voormalig voorzitter van de NVP, legt uit dat de NVP inmiddels is
opgeheven en beschrijft de positieve atmosfeer waarmee wij als professionals nu de handen
ineen slaan in het kader van het verantwoordelijk gebruik van proefdieren, het welzijn van
de proefdieren, de proefdierkunde in de breedste zin van het woord en het aanzien van het
beroep. Catriene Thuring besprak namens de kwartiermakers de belangrijkste wijzigingen in
de statuten om de nieuwe vereniging een verbindend en internationaal karakter te geven.
Daar hoort ook een nieuw naam bij: DALAS.

Dierendag in de regen.
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Onze nieuwe naam ‘Dutch Association Laboratory Animal Science’ blijft een vereniging met
leden, professionals in de proefdierkunde met ook ereleden en de daar bij behorende privileges. Met de nieuwe statuten komt ook ruimte voor professionalisering in het organiseren van
de vereniging zelf.
Er is ruimte voor vragen en opmerkingen bij de gepresenteerde statuten. Hier wordt goed
gebruik van gemaakt. Zo wordt er gesproken over het loslaten van het feit dat leden werkzaam moeten zijn bij een vergunninghouder. Hierdoor lijkt het voor sommige leden dat de
vereniging open is voor mensen die de doelstellingen van de vereniging niet ondersteunen.
Het bestuur belooft in reactie hierop in een huishoudelijk regelement ruimte te blijven
zoeken voor het organiseren van procedures en activiteiten waarmee alle leden zich zeker en
vrij kunnen voelen binnen de activiteiten van de vereniging. Menno ter Veld benoemd ook
dat hier al tijdens de biotechnische dagen 2019 ruimte voor is tijdens een workshop ‘Morele
Moed’.
Verbinding wordt ook gezocht in een nieuwe voorzitter van de vereniging. Een aimabele
voorzitter met karakter en smoel. Wie past deze schoen? Het streven is om deze voorzitter
tijdens de ALV van de biotechnische dagen te kunnen benoemen. Met een overweldigende
meerderheid worden de nieuwe statuten en daarmee de nieuwe naam van de vereniging
aangenomen.
DALAS: 2019
Als laatste presenteert de voorzitter van de commissie communicatie Lex Beekman een aantal
voorbeelden voor een nieuw logo. Dat blijkt direct een onderwerp dat de zaal aanspreekt.
Opvallend is dat het oude BV logo erg gewaardeerd wordt. Er wordt na afloop geproost op de
nieuwe statuten en nagepraat over het toekomstige logo tijdens de borrel. De vereniging is
ook in zijn nieuwe vorm springlevend met de inzet en aanwezigheid van de leden.
De sprekers van de ALV in volgorde van opkomst: Menno ter Veld, Martje Fentener van Vlissingen, Catriene Thuring en
Lex Beekman.
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