BV info: BV begint aan haar
tweede jeugd

Klaar voor de vogende stap
Uw Biotechnische Vereniging gaat met zijn tijd mee. Op het gebied van wetgeving, opleidingen, website, maar nu zijn we in onze ‘tweede jeugd’ klaar voor
de volgende stap. We hadden natuurlijk al de digitale nieuwsbrief, de vraagbaak op de website en de digitale communicatie met onze coördinatoren, maar
het bestuur heeft besloten om dit nog verder uit te bouwen.
Voor de komende Biotechnische Dagen in Venray is er weer een ledenvergadering gepland
waarin, net zoals elk jaar, het bestuur zijn verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en de
begroting presenteert voor 2015/2016. Een spannend jaar met de organisatie van FELAS 2016
in het vooruitzicht, dat mogen we rustig stellen. We hopen dan ook op massale belangstelling
om met uw stem de steun voor onze plannen te bevestigen. Anders dan andere jaren zullen de
stukken voor de komende ledenvergadering digitaal worden verstuurd via de nieuwsbrief. Ook
zullen deze stukken achter de BV-login verschijnen, zodat u deze te allen tijde nog eens kunt
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naslaan. Als het goed is heeft u de uitnodiging voor de BTD 2016 inmiddels via de ‘ouderwetse’ post ontvangen, want dit zal een van de laatste keren zijn; ook hier gaan we digitaal.
We hopen, samen met u, dat deze efficiëntie-slag goed zal verlopen om u zo nog sneller te
kunnen informeren. Vergeet hiervoor niet uw actuele mail-adres door te geven aan: info@
biotechnischevereniging.nl of via ledenadministratie@biotechnischevereniging.nl. Wil je je als
vrijwilliger inzetten voor onze vereniging: we zoeken nog leden voor de commissie communicatie en zijn altijd op zoek naar nieuwe coördinatoren, immers, zij zijn de ogen en oren van
onze vereniging.
Belangstelling: stuur een mail naar info@biotechnischevereniging.nl en we nemen contact met
je op. Tot ziens, tot Venray, schrijf je snel in voor de BTD 2015 en registreer je voor één van
de parallelsessies, dien een poster in of meld je aan voor zij zij ‘prijs alternatieven 2015’.
Digitale communicatie.
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