BV info: Commissie
Communicatie

In deze BV-info wil de Commissie Communicatie zich graag aan jullie voorstellen. Onze
groep bestaat uit de volgende mensen; Ruud Pigmans, Daniëlle Janssen, Mariëlle Bannink, Herbert Brok, Toon Hesp, Annemarie Baars en Lex Beekman. Wij proberen de leden
van alle vormen van communicatie te voorzien. Naast dat de website een belangrijk
onderdeel hiervan vormt, bewaakt onze commissie ook de huisstijl van de BV. Wij zijn
een vereniging voor elkaar en met elkaar! De website van de BV wordt regelmatig
up-to-date gehouden en aangevuld met nieuwsberichten en artikelen uit de Biotechniek. Het digitale archief op de website beslaat 15 jaargangen van de Biotechniek. Altijd
handig als je iets terug wilt zoeken natuurlijk.
De Commissie Communicatie overlegt regelmatig met de andere commissies over de themadagen en biotechnische dagen. Ook de Commissie Coördinatoren is een belangrijke factor
hierin. Immers de coördinatoren horen vaak van de leden wat er speelt, en deze commissie
kan het dan weer doorspelen aan de Commissie Communicatie. Zo is de cirkel weer rond!
Een van de speerpunten in het beleidsplan van de BV is het vergroten van de nationale en
internationale zichtbaarheid van de beroepsvereniging teneinde meer invloed te kunnen
uitoefenen op de besluitvorming die het werkveld direct aangaat. Te denken valt hierbij aan
het Ministerie van Landbouw, NVWA, VSNU, NCad, CCD, Proefdiervrij, dierenbescherming, onderwijsinstellingen als Helicon, Clusius en het Groenhorstcollege op MBO-niveau, maar zeker
ook HBO- en WO-instellingen waar proefdierkundig onderwijs wordt gegeven als nationale
overlegpartners. Op internationaal niveau is de samenwerking met FELASA een belangrijk
onderdeel. De commissie communicatie kan hier een belangrijke rol in spelen.
Ook grafische vormgeving is een onderdeel waar deze commissie zich mee bezighoudt. Er
worden foto’s gemaakt voor de website op de congressen en als er advertenties moeten komen in de Biotechniek, dan worden deze ook merendeels door de Commissie Communicatie
gemaakt. De Biotechnische Vereniging en in het bijzonder de Commissie Communicatie wil
graag weten wat de leden vinden van onze vereniging. Natuurlijk krijgen we de nodige info
via de Commissie Coördinatoren en Biotechnische dagen maar we zijn op zoek naar interactie
met onze achterban. Door in contact te komen met de leden willen we aftasten waar we nog
kunnen verbeteren. Dat kan alleen als er dus reactie komt van de leden. Als commissie hebben we natuurlijk wel een bepaald beeld over een aantal zaken maar we willen graag input
van onze leden. We horen graag van jullie waar het aan ontbreekt. Zoals jullie wel kunnen
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lezen zijn er heel wat taken waar deze commissie zich mee bezighoudt. Lijkt het je wat om
een steentje aan de BV bij te dragen? Schroom dan niet om contact op te nemen met een
van de commissieleden of kijk eens op de website bij vacatures. Er worden nog enthousiaste
mensen gezocht binnen de BV die wat tijd over hebben en iets kunnen en willen bijdragen!
Wil je een poster maken voor de Biotechnische dagen? Schroom dan niet om hier dan ook
alvast mee te beginnen!

Penningmeester en secretaris
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 dat dit werk kan overnemen. Ben je een beetje thuis in het financiële wereldje en kun jij
hier wel tijd voor vrij maken?
Ook is de BV op zoek naar een nieuwe secretaris! Dit houdt o.a. in dat je het e-mailaccount
info@biotechnischevereniging beheert, vergaderingen notuleert, (digitaal) archief bijhoudt
en bestuursvergaderingen bijwoont. Lijkt je dit leuk om te doen?
Laat het ons dan weten via info@biotechnischevereniging.nl

Biotechnische Dagen 2018

Commissie 2017

6,7 en 8 november
Evenementenhal Venray

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden van pagina 42.
1 De kat uit de boom kijken.
Een afwachtende houding aannemen.
2 Zo arm als een kerkrat.
Straatarm.
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