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Nieuws over het lvD Platform
Na de oprichting in februari van dit jaar en de eerste bijeenkomst in april begint het IvD Platform
aardig op stoom te raken. De tijdelijke commissie IvD Platform wil langs deze weg de mede
werkers van IvD's en de leden van de Biotechnische Vereniging graag informeren over recente
ontwikkelingen en plannen voor de nabije toekomst.

Contact met de CCD en het NCad
Er is inmiddels een goed contact met de medewerkers van het bureau van de CCD en het NCad
en met Henriette Bout wiens taak het is om vanuit het NCad zelf contact met de Iv D's te onder
houden. CCD en NCad hebben gezamenlijk een brief naar de vergunninghouders gestuurd om
aandacht te vragen voor het IvD Platform en het belang van het lidmaatschap van het IvD Platform te benadrukken. Voorts bestaat de mogelijkheid dat een medewerker van het Ministerie van
Economische Zaken het lvD Platform tijdelijk komt begeleiden bij het realiseren van de invulling
van haar taken. Het IvD Platform maakt sinds kort ook deel uit van het CCD Gebruikersplatform.
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Contact met de NVWA
De comnussre beroepsgroep proefdierdeskundrgen heeft hel voornemen 01n ztchzelf njdens
haar najaarsbijeenkomst op 8 november as op te heften De afgelopen Jaren was er 1 a 2 maal
per Jaar overleg tussen een delegaties van de beroepsgroep proefdierdeskundigen en van de
NVWA De comrrussic IvD Platform ziet het belang van nauw contact met de NVWA en heeft
de mteutie om dit overleg te continueren
Contact met het bestuur van de Bootechmsche Veremgong
Omdat de comrmssie IvD Platform heeft gekozen voor tnbeddmg b1J de Btotechmsche Vereru
gmg maakt zoals te doen gebrutkehjk de voorzitter van de commrssie sinds enkele maanden
deel uit van het bestuur van de Btotechmsche veremgmg De ervanng leert mrmddels dat de sa
menwerking van beide kanten bijzonder wordt gewaardeerd Het bestuur van de Biotechnische
Veremgmg rs bhj met de gewenste uttbretdmg van haar doelgroep en acnvrteuen die het lvD
Platform met zich meebrengt De corurrussrelvD Platform ts van haar zijde eveneens uitermate
tevreden met de ontvangst de ruimte voor inbreng en de mogelijkheden binnen de Broteohm
sehe Verenrging Beide pattijen ZIJll er dus van overtuigd dat de samenwerking vruchtbaar zal
zijn

Btotechnische Dagen en satelhetdag lvD Platform
We hebben weer een paar prachtige congresdagen voor de boeg Een gehkt programma tn com
brnane met een zeer goed bezette mfomarkt Als ltd van de BV kunJe met een zeer aantrekke
hJke korting deelne1nen Er ZtJn redenen genoeg om de B1otechn1scheDagen te bezoeken maar
de belangnJkste 1s wel dat Je een groot deel van Je collega s kunt tretfen1' Dus schrtJí Je 111 via
de \.Vebs1te van de BV (ww\.vb1otechn1scheveren1g1ng
nl)
Op dinsdag 8 november as

de dag voorafgaand aan de Btotechrusche Dagen organiseert het

lvD Platform twee activiteiten voor lvD medewerkers In samenwerking met de comrmssie
beroepsgroep proefdterdeskundtgen zal tijdens het tweede deel van de ochtend aandacht ge
schonken worden aan de noodzakeluke oplerdmg van personen die taken van de lvD uitoefenen
Tijdens het middagprogramma zal de commissie lvD Platform rapporteren over haar acnvueiten
en plannen voor de nabije toekomst die echter nader uitgewerkt en aangevuld moeten worden
door de nog te benoemen nieuwe comrmssie Immers de hurdige ccmnussre ts tn februan gestart
als ujdehjke comrrussre met het doel het pad te eftenen voor een nog te benoemen permanente
commrssre Op 8 november as zullen dan ooh. verkiezmgen plaatsvinden waarbij deels nieuwe
en deels zittende corrumssteleden gekozen kunnen worden IvD medewerkers worden btJ dezen
van harte uitgenodigd om hun interesse voor een posme binnen de comrrusste lvD Platform
kenbaar te maken Het resterende en grootste deel de middag zal verder gewijd ZIJn aan het utt
wisselen van ervanngen over begeleiden en beoordelen van projectaanvragen contacten met de
CCD (bezwaar meldingen wíjzrgmgen) beoordelen van werkprotocollen etc Er zijn inmiddels
IvD smet zeer veel ervanng waarvan de medewerkers graag bereid ZIJll om keruus en ervanng
te delen met IvD medewerkers die nog geen oí beperkte ervanng hebben

Comm1ss1eCommurncat1e
In de vonge BV into werd melding gemaakt van een nieuwe voorzitter van de con1m1ss1e
communicatie ik (Ruud P1gmans)wil graag de andere leden ook aan 1ulhe voo1stellen want
als voorzitter ben Je natuurlijk \'iel verantwoordehJk maar het gaat niet zonder de hulp van de
andere comm1ss1eledenzeker btJ de comm1ss1ecommun1catleniet
[n de commissie hebben z1tt1ng
Ruud Ptgrnans - voorzitter BV-1nfo/advertent1e
Toon Hl!sp n1euwsbneí

46

Biotechniek oktober 2016• nummer 55/5

Mariëlle Bann ink - website en nieuwsbrief
Daniëlle Janssen - Bv-info/advertentie
Lex Beekman - website
Annemarie Baars - foto's en losse projecten
Herbert Brok - backup
Recentelijk zijn we bij elkaar geweest en hebben een aantal zaken besproken waaraan we de
komende tijd aandacht zullen (moeten) gaan besteden:
• hoe zichtbaar willen we zijn en waar staan we voor als commissie

communicatie

• we willen inzicht krijgen in het bezoek aan de BV-website
• wat vinden we als commissie van Biotechniek, eventueel ideeën inbrengen bij de redactie van
Biotechniek
• op welke manier kunnen we onze leden prikkelen tot het geven van reacties (op welke zaken
dan ook)
Een mooie klus voor de commissie maar we willen wel graag respons van onze leden. Meld je
ideeën voor onze commissie

via: secretariaat@biotechnischevereniging.nl.

Alleen dan kunnen

we er samen iets moois van maken.

Mededelingen van het bestuur
Contributie
Het merendeel van onze leden betaalt inmiddels via de automatische incasso, een aantal via
een gezamenlijke rekening van haar werkgever en een klein aantal nog via een factuur. Het
bestuur is voornemens om tijdens de Algemene Leden Vergadering op donderdag l O november
een verhoging in het bedrag aan de vergadering voor te leggen voor mensen die per factuur
betalen.

Nieuwsbrief in spambox
Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief. Het blijkt dat bij een aantal leden deze mail als spam
wordt gezien. Navraag leert ons dat de oorzaak waarschijnlijk ligt bij de ontvanger. Check dus
zelf even hoe je je e-mail hebt ingericht en pas dat aan daar waar nodig.

FE LASA
Nu de FELASA achter de rug is zal er in oktober een evaluatie plaatsvinden en daarmee ook
een financiële afronding. Hoogstwaarschijnlijk zal met een positief financieel resultaat afge
sloten worden. Hierop vooruitlopend willen we. als bestuur, de komende Themadag in 2016
GRATIS aanbieden aan onze leden.
Adreswijziging, aan- of afmelding Jid?----> leclenadministratie@biotechnischevereniging.nl
Inloggegevens voor MyBV----> mybv@bioteclmischevereniging.nl
Vragen of opmerkingen voor het IvD Platformv+» ivd-platform@biotechnischevereniging.nl
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