BV info: Vereende krachten

2015 was een goed jaar voor de BV. Een mooi feest ter ere van ons 50-jarig
bestaan, een nieuwe opzet van de Biotechnische Dagen en een groeiend aantal
leden, dat inmiddels richting de 1000 loopt.
2016 wordt mogelijk een nóg mooier jaar, dat beloven we u! De eerste populaire themadag is al
weer in de maak, de evaluatie van 2015 en het organiseren van de Biotechnische Dagen 2016
zijn in volle gang. Nu staan we voor onze grootste uitdaging ooit, immers in 2016 organiseren
wij mede het FELASA 2016 congres in Brussel. Voor wie het nog niet wisten: FELASA is de
Europese organisatie waarin organisaties op het gebied van proefdieronderzoek binnen de EU
zich verenigd hebben. Het congres wordt éénmaal per drie jaar georganiseerd en groeit nog
steeds in het aantal deelnemers. Er wordt verwacht dat er dit keer meer dan 1600 personen
vanuit de hele wereld dit grootste proefdiercongres in Europa op het gebied van proefdierkunde
zullen bezoeken (afb. 1). Om een indruk te krijgen hoe gemêleerd het gezelschap zal zijn, kunt
u zien in afb. 2, waar de herkomst en bezoekersaantallen staan vermeld van deelnemers die bij
het vorige congres in Barcelona aanwezig waren.
We hebben nogal wat te doen, maar gelukkig doen we dit niet alleen. De congresorganisatie
staat onder leiding van Event Consulting die ons zeer veel werk uit handen neemt. Daarnaast
hebben veel BV-leden gelukkig hun gratis hulp aangeboden om het congres te laten slagen,
zodat we wat werk uit handen hebben kunnen geven. Toch is er voor de drie verenigingen echt
nog wel genoeg te doen en wordt het een hele uitdaging voor ons om dit er ook ‘nog even bij te
doen’.
In de vorige Biotechniek hebben we jullie gericht om hulp gevraagd. We gaan een deel van het
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wetenschappelijk programma speciaal inrichten voor biotechnici, of, zoals ze in het buitenland
genoemd worden: animal care specialists (Bron: Toon Hesp), zodat het voor een groot deel van
onze leden extra interessant wordt om dit congres te bezoeken. Op z’n BV’s zullen we maar
zeggen, want in juni is het namelijk zeer goed toeven in Brussel en het is dé kans voor jullie
om een internationaal netwerk op te bouwen. Als BV-bestuur luisteren we naar jullie, dat zijn
jullie wel gewend van ons. Daarom hebben we bij jullie de vraag neergelegd welke praktische
onderwerpen jullie graag op de agenda willen hebben. Ondanks dat we al enkele reacties binnen hebben, kunnen we nog wel meer suggesties gebruiken, dus klim in de pen en schrijf ons
wat je wilt horen in Brussel. Daarnaast zoeken we ook nog vele biotechnici om deze lezingen te
houden of om hun bevindingen middels een poster te presenteren, ook dit kunnen jullie aan ons
doorgeven. FELASA is niet alleen een congres voor beleidsmakers, IvD-leden en managers.
We willen FELASA 2016 graag de boeken in laten gaan als het misschien wel eerste Europees
congres waar praktijk en theorie samenkwamen: pas dan zullen we tevreden zijn als BV.

Hieronder vind je een overzicht van de meest belangrijkste links:
Voor suggesties: info@biotechnischevereniging.nl
Voor het programma: http://felasa2016.eu/program/
Voor het indienen van verhalen: http://felasa2016.eu/abstracts-posters/
Voor het registreren als deelnemer: http://felasa2016.eu/participantsspeakers-organizers/
En, niet onbelangrijk, de social events: http://felasa2016.eu/social-events/
Biotechnici: kom met z’n allen naar Brussel !!
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