BV info: een mooi congres

Het decembernummer van Biotechniek nodigt uit om terug te kijken. Afgelopen jaar is er,
ondanks dat er niet veel communicatie is geweest vanuit de vereniging, toch het nodige
gebeurd. Natuurlijk hebben we net de Biotechnische Dagen achter ons. We kunnen weer
terugkijken op een mooi congres.

Prijs Alternatieven
De prijs Alternatieven ging dit jaar naar Ilse Kion van het UMCG Groningen voor haar inzet naar
verfijning binnen het UMCG. Gefeliciteerd, Ilse!
Hans Clevers reikt de prijs Alternatieven uit aan Ilse Kion.

42

Biotechniek december 2018 - nummer 57/6

Henk Stol prijs
De Henk Stol prijs voor het beste verhaal in de Biotechniek is dit jaar gewonnen door Elske
Vastbinder. Enkele jaren geleden heeft zij haar hbo-bachelor afgerond met als specialisatie
Proefdierbeheer (Hogeschool VHL, te Leeuwarden). Tijdens haar stages viel het haar op hoe
divers onze sector is. Vanuit de hele wereld komen onderzoekers naar Nederlandse instellingen
en bedrijven, bijvoorbeeld voor een promotieonderzoek of een aanstelling als postdoc. Binnen
haar opleiding werd hier nauwelijks aandacht aan besteed. Wat voor cultuurverschillen kun je
tegenkomen binnen de sector en hoe kun je hier het beste mee omgaan? Het resultaat was
een prachtig verhaal waar zij deze prijs mee heeft gewonnen.

SPI-prijs
De SPI-prijs voor het beste artikel in Biotechniek kent altijd meerdere kandidaten die hiervoor
genomineerd zijn. De genomineerden van dit jaar waren Jurgen Sijbesma, Marieke Hoonaker
en Annabelle Kok. De prijs is uiteindelijk naar Marieke Hoonaker gegaan die een artikel heeft
geschreven over kinkhoest en in vitro alternatieven. De jury vond het artikel zeer duidelijk en
begrijpelijk, zag een zeer grote reductie proefdieren en goede vervanging terug en een suggestie naar de overheid toe.

De fusie met de NVP
Naast bovenstaande prijzen gebeurde er op de Biotechnische Dagen natuurlijk meer. Er werd
namelijk ook een presentatie gehouden door de vier kwartiermakers – Annet Louwerse, Henk
Sloetjes, Martje Fentener van Vlissingen en Catriene Thuring – van de BV en NVP die ons meer
konden vertellen over de aanstaande fusie tussen beide verenigingen. Voor degenen die dit
gemist hebben hieronder nog even de belangrijkste punten:
• Het samengaan van NVP en BV gaat plaatsvinden door ontbinding van één vereniging (de
NVP) met de afspraak dat alle leden van de ontbonden vereniging lid kunnen worden van
de andere vereniging (de BV).
• De BV krijgt een nieuwe naam. We roepen alle leden op om met voorstellen te komen voor
een naam voor de nieuwe vereniging.
• Internationale accreditaties worden in stand gehouden.
• In februari 2019 zullen de kwartiermakers een consultatieronde met relevante stakeholders
houden.
• In mei 2019 presenteren de kwartiermakers een voorstel voor de statuten van de nieuwe
vereniging.
• De BV zal een statutenwijziging en naamsverandering doorvoeren.
• De NVP zal een procedure doorlopen om de vereniging op te heffen.
• In november 2019 worden de statutaire wijzigingen vastgesteld; de nieuwe vereniging is
een feit.
Er staat een hoop op de planning voor 2019. In elk geval is er genoeg motivatie en zijn er
genoeg plannen om er weer een vruchtbaar jaar van te gaan maken.

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden van pagina 32.
1. De kat op het spek binden.
Iemand in verleiding brengen.
2. Je handen in een wespennest steken.
Zich inlaten, zich bemoeien met een moeilijke zaak.
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