BV info: Druk, drukker, drukst

Het decembernummer van Biotechniek nodigt uit om terug te kijken. Wat mij is
opgevallen in de afgelopen zes jaar dat ik voorzitter ben geweest, is het feit dat
het ieder jaar drukker is geworden. Natuurlijk heeft dat met het beleid te maken
wat we als bestuur zelf hebben ingezet, maar toch is het moeilijk te bepalen bij
de start van zo’n verenigingsjaar hoe zaken zullen gaan lopen. Nu moet ik eerlijk
bekennen dat 2016 wel een buitengewoon enerverend en druk verenigingsjaar is
geweest vergeleken met voorgaande jaren.

Even een opsomming van de belangrijkste acties:
•
•
•
•
•

Realisatie commissie IvD platform
Initiëren werkgroep fokcoördinatoren
Organisatie themadag
Organisatie FELASA 2016
Organisatie Biotechnische Dagen

De vereniging wordt steeds belangrijker

Hieruit blijkt dat we ook grote zaken durven op te pakken, waardoor onze vereniging steeds
belangrijker wordt voor het proefdierkundig werkveld in Nederland.
De verantwoordelijkheid voor beleidszaken ligt uiteraard bij het bestuur. Voor het welslagen
met betrekking tot de uitvoer, komt het erop aan hoe zaken worden opgepakt en hoe de samen-
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werking is. Ik kan jullie verzekeren dat dat goed zit. Bij veel ad hoc zaken zetten we met zijn
allen de schouders eronder en klaren de klus. Hetzelfde zie ik terug bij alle commissies, met
zijn allen aanpakken onder het motto ‘We doen het voor de BV’.

Een fusie tussen de NPV en BV

Een vooruitblik... het komend verenigingsjaar staat in het teken van de vorming van één vereniging voor proefdierkundig Nederland. Dit betekent uiteraard een fusie tussen de NVP en BV.
Beide besturen hebben de intentie uitgesproken om dit te verwezenlijken. Uiteraard koppelen
we de conclusies terug naar de leden van de BV… samen nemen we namelijk een besluit hierover. Zoals gemeld tijdens de algemene ledenvergadering zal 2017 mijn laatste jaar als voorzitter van de BV zijn. Ik heb dat besluit niet genomen, omdat ik het niet meer leuk of uitdagend
vind, maar het heeft te maken met ‘verschillende petten’. Soms zijn bepaalde functies niet meer
te combineren. En ja, bij het wellicht realiseren van één Nederlandse vereniging is het ook goed
als de leiding in handen komt van een nieuwe voorzitter. Het komend jaar zal ik me in ieder
geval nog voor honderd procent inzetten voor de BV en genieten van de samenwerking met alle
leden van de BV.
Ik wens jullie allen een zeer goed en bovenal gezond 2017!!
Flip A. Klatter, Voorzitter BV.

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden van pagina 22.
1 Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Door een kleine fout kunnen gemakkelijk erg nare ongelukken gebeuren.
2 Een slapende kat vangt geen rat
Wie niets doet zal ook niets bereiken
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