BV info: Nieuws van de BV en
haar commissies

Onderzoek in het veld.

Biotechnische dagen
Hopelijk hebben jullie de verschillende aankondigingen van de Biotechnische Dagen 2017
gezien. Zo niet, kijk dan snel de website van de Biotechnische Vereniging; vanaf 1 augustus
kun je je ook via deze site aanmelden. Wij hebben er zin in, jullie ook?
Een vriendelijk doch dringend verzoek van de huidige penningmeester om ervoor te zorgen
dat de betalingen voor individuele deelname aan de Biotechnische Dagen vóór het begin
ervan zijn betaald. Het is de laatste jaren gebleken dat er nogal wat mensen -om wat voor
redenen dan ook- pas betalen wanneer de Biotechnische Dagen al lang weer voorbij zijn. De
penningmeester stuurt dan weer een herinnering/aanmaning tot betalen, wat op zich een
tijdrovende klus is. Bovendien geeft het een scheef beeld in de boekhouding. Dit alles is niet
nodig wanneer je ervoor zorgt dat de betaling gewoon op tijd wordt gedaan. DOEN!

Zoals elk jaar ook nu weer de oproep voor het maken van een poster maar let op!!!
Je hebt dit jaar niet alleen de mogelijkheid om je werk via een poster te presenteren maar
ook het bedrijf waar je werkt. Voorheen was dit mogelijk via de Biotechniek in de rubriek
‘… stelt zich voor’ maar omdat bedrijven dit niet altijd toestaan is er een nieuwe manier
bedacht om toch te kunnen vertellen waar je werkt, wat voor onderzoek er bij jullie gedaan
wordt en bijvoorbeeld met wat voor dieren er gewerkt wordt. Namelijk in de vorm van de
posterpresentatie ‘Even voorstellen’.
Lijkt je dit wel wat maar weet je niet waar je moet beginnen dan kun je altijd hulp vragen
aan een van de coördinatoren, of een mailtje sturen naar info@biotechnischevereniging.nl.
Zet dan wel ‘Even voorstellen’ in de titel.
Natuurlijk is het ook mogelijk om, net als andere jaren, een poster te maken voor de rubriek
‘Wetenschap in de praktijk’. In deze rubriek kun je technieken, nieuwe toepassingen, slimme
foefjes, eigenlijk alles waar je trots op bent, voor het voetlicht brengen. Als je hier nog vragen over hebt, of natuurlijk als je wat hulp kunt gebruiken, mail dan ook naar bovenstaand
42

Biotechniek juni 2017 - nummer 56/3

mailadres maar nu met ‘Wetenschap in de praktijk’ in de titel.
En als je nu meteen aan de slag gaat heb je in ieder geval tijd genoeg!

Er is sinds enige tijd weer een nieuwsbrief van de BV uitgegaan
Om jullie tussen de Biotechnieken door op de hoogte te houden van het wel en wee van de
BV. Mocht je de Biotechniek niet hebben ontvangen, laat het ons dan even weten via het
e-mailadres info@biotechnischevereniging.nl

Nieuwe penningmeester gezocht
Omdat onze huidige penningmeester te kennen heeft gegeven dat een en ander moeilijker
te combineren valt met zijn dagelijkse werkzaamheden zijn wij op zoek naar een enthousiast
BV-lid die dit werk over kan nemen. Ben je een beetje thuis in het financiële wereldje en kun
jij hier wel tijd voor vrij maken, laat het ons weten via info@biotechnischevereniging.nl

6 april jl. was de themadag BV GOING WILD onderzoek naar dieren in het veld
Wat een fijne dag hebben we gehad in de Millingerwaard waar we veel leerden over veldonderzoek, waar we burchten en bevervraat zagen en als kers op de taart nog het water
bemonsterden. Hier een deel van de vangst:

De rest van de foto’s is te vinden op www.biotechnischevereniging.nl, uiteraard achter de
beveiliging
Adreswijziging, aan-of afmelding lid? ➡ ledenadministratie@biotechnischevereniging.nl
Inloggegevens voor myBV? ➡ mybv@biotechnischevereniging.nl
Vragen of opmerkingen voor IvD platform? ➡ ivd-platform@biotechnischevereniging.nl
Vragen of opmerkingen? ➡ i nfo@biotechnischevereniging.nl
Ruud Pigmans, voorzitter commissie communicatie

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden van pagina 39.
Wie een prins wil trouwen, moet veel kikkers kussen.
De juiste keuze maken door veel ervaring op te doen.
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