Verslag van de Algemene Vergadering (AV) van het
Nederlands Instituut voor Biologie
Gehouden op 17 juni 2020 met behulp van Teams
Aanwezige leden: Ingeborg Scheurwater, Gert van Maanen, Aafke Kok, Vera van Noort, Jan Willem Smeenk,
Jaap Nolthenius, Harm Jaap Smit, Niek Persoon, Bas Reichert, John van Ruiten, Stanley Brul, Jeffrey Verhoeff,
Roy Erkens, Marie-Christine Knippels, Peter Bertens, Ruben Kok en Leen van den Oever.

1) Opening, vaststelling van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter Stanley Brul opent om 17.05 uur de vergadering met een woord van welkom.
Hij merkt op dat de vergadering door covid-19 beperkingen helaas online moet plaatsvinden.
De berichten van verhindering worden doorgenomen. Loes Hooijboer, Menno Wierdsma en
Maurice Martens hebben een bericht van verhindering gestuurd. Maurice Martens heeft
daarin wel opgemerkt dat hij beschikbaar blijft voor de kascommissie van het NIBI. De
agenda wordt vastgesteld, er zijn geen ingekomen stukken. Direct in het openingswoord
richt Stanley Brul het woord tot Niek Persoon. Die neemt vandaag afscheid als bestuurslid.
Stanley Brul dankt Niek Persoon voor de inzet en merkt op dat Niek Persoon veel heeft
betekend voor het NIBI.
2) Vaststelling van het verslag van de AV gehouden op 11 april 2019
Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het
verslag vraagt John van Ruiten hoe de restyling van Bionieuws door de lezers is ontvangen.
Gert van Maanen geeft aan dat er geen klachten zijn binnengekomen. Verder hoor je van
mensen die je spreekt positieve geluiden. Sommige mensen gebruiken consequent de app,
maar de app is nog niet breed in gebruik bij de leden. Stanley Brul heeft gesproken met
mensen bij Biomedische Wetenschappen. Daar was men positief over de app. Leen van den
Oever merkt op dat er 15 leden hebben gevraagd om geen papieren Bionieuws meer toe te
zenden. Dat de contributie daardoor niet veranderd geen onderwerp van gesprek.
3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2019
Stanley Brul vraagt de directeur om een korte toelichting te geven op het in Bionieuws
gepubliceerde jaarverslag. Leen van den Oever vertelt dat er in het verslag over 2019 voor is
gekozen om het werk van de NIBI-medewerkers in beeld te brengen. Op die manier komen
alle activiteiten van het NIBI in grote lijnen naar voren. Het verslag moet uitstralen dat het
werk voor het NIBI prima werk is en moet ook uitstralen dat de NIBI-medewerkers met
plezier aan het werk zijn. Uiteraard is er in het jaarverslag ook aandacht voor de
hoogtepunten. 100 jaar vakblad voor biologen Bionieuws werd volop gevierd. Bij dat vieren
hoorde ook een restyling en het in gebruik nemen van een app en direct ook een nieuwe
website. Al met al een hele operatie waaraan vooral de redactie flink heeft gewerkt.
Leen van den Oever merkt verder op dat er steeds meer werk bij komt op het NIBI-bureau.
Dingen die een succes zijn blijven soms jarenlang doorlopen en daarnaast komen er nieuwe
initiatieven bij. Verder spreekt het verslag eigenlijk voor zich. Ruben Kok vindt het leuk om
het verslag eens langs de lijn van de medewerkers te lezen, die komen daardoor goed in the
picture. Na bespreking wordt het jaarverslag door de Algemene Vergadering vastgesteld.
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4) Bespreking van de jaarrekening 2019
Harm Jaap Smit geeft een toelichting op de jaarrekening. In algemene zin kan worden gezegd
dat het jaar 2019 conform verwachtingen is verlopen. De extra investeringen in Bionieuws en
het vieren van 100 jaar vakblad voor biologen heeft uiteindelijk het verwachte tekort van
rond de 22.000 euro op de jaarrekening opgeleverd. Het voorstel is om het tekort ten laste
te brengen van het eigen vermogen. Dat zal daarna rond de 230.000 euro bedragen. Ten
aanzien van de contributie is het voorstel van het bestuur om die niet te verhogen. Meer
contributie kan beter worden gehaald uit inspanningen om het ledenaantal te verhogen. De
contributie kan dan (bij automatische incasso) onder de 100 euro per jaar blijven.
5) Verslag van de kascommissie over de jaarrekening 2019
In mei 2020 heeft de kascommissie, J.Chr. Nolthenius en M.J.M. Martens, de jaarlijkse
controle van de cijfers over het boekjaar 2019 verricht door met de directeur en de
penningmeester via e-mail van gedachten te wisselen over het financiële beleid van de
vereniging. Vragen over de balans, de winst en verliesrekening en de begroting zijn helder
beantwoord door de directeur en de penningmeester.
Terugblik
De kascommissie is tevreden over de inzichtelijkheid van de jaarrekening. Het geheel ziet er
naar mening van de kascommissie goed uit. De financiële situatie van het NIBI is duidelijk, er
is uiteindelijk een negatief resultaat van € 22.787,= . Met de extra festiviteiten en activiteiten
was het op voorhand de verwachting dat er over het boekjaar 2019 het resultaat negatief
zou kunnen uitvallen. Daar stond tegenover dat er extra activiteiten uitgevoerd zijn. Dit kon
ook omdat de voorgaande jaren -gelukkig- een aantal maal een positief resultaat bereikt is,
waardoor in dit jubileumjaar een wat groter bedrag kon worden besteed.
De kascommissie is verheugd dat het aantal betalende leden met 238 is toegenomen. De
werving van studentleden via de studieverenigingen is ook dit jaar succesvol gebleken en zal
daarom voortgezet worden.
Dat de personeelslasten vrijwel binnen de begroting gebleven zijn vindt de kascommissie
een positief te waarderen gegeven bij de extra activiteiten in 2019. De kascommissie
complimenteert het personeel dan ook voor de stevige inzet het afgelopen jaar en tijdens de
huidige moeilijke periode.
De kascommissie stelt vast dat het NIBI, ondanks het verwachte negatieve resultaat, het
afgelopen jaar in financiële zin goed heeft gefunctioneerd.
Vooruitblik
De kascommissie blijft van mening dat het vermogen nog verder moet worden aangevuld,
zeker in het licht van de huidige corona crisis, waarbij de kascommissie voorstelt om een
speciale reservering in het eigen vermogen te oormerken als noodfonds.
Bij het NIBI komt het merendeel van de inkomsten aan het begin van het jaar binnen in de
vorm van de contributie en de onderwijs conferentie. Het NIBI heeft de risicovolle
activiteiten van de komende maanden zonder extra kosten uit weten te stellen waardoor,
anders dan de gewone bedrijfsvoering, er dit jaar geen grote financiële verplichtingen zijn.
Dat, samen met verdere mitigerende maatregelen die door het NIBI zijn genomen, betekent
dat er op dit moment geen grote verliezen in het vooruitzicht zijn. De kascommissie wil het
NIBI wel waarschuwen om voor 2020 in beginsel geen speciale extra activiteiten uit te
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voeren die een aanslag betekenen op het kapitaal van de Vereniging. Eerder dient ernaar
gestreefd te worden om dit jaar een klein positief resultaat te behalen. Wel is de
kascommissie van mening dat de financiële situatie van het NIBI in 2021 drastisch zou
kunnen veranderen en roept het NIBI op om hier op te anticiperen.
De kascommissie stelt vast dat de begroting voor 2020 voorts gedegen en voorzichtig is
opgesteld, maar merkt op dat de corona problematiek het uiteindelijk resultaat zal
beïnvloeden.
Advies
De kascommissie adviseert de Algemene Vergadering om het financieel jaarverslag 2019
conform het voorstel van het bestuur vast te stellen, de begroting 2020 accorderen en de
penningmeester te dechargeren.
6) Benoeming kascommissie
De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel van Harm Jaap Smit om de
kascommissie in de huidige samenstelling te herbenoemen. Zowel Jaap Nolthenius als
Maurice Martens hebben aangegeven de herbenoeming aan te nemen.
7) Vaststelling van de jaarrekening 2019
Stanley Brul bedankt Jaap Nolthenius voor het uitbrengen van het verslag en stelt de
vergadering voor om het financiële verslag te accorderen en de penningmeester te
dechargeren. De vergadering stemt hiermee in.
8) Bespreking van de begroting 2020
Harm Jaap Smit geeft een toelichting op de begroting voor 2020. Gezien de omstandigheden
moet er voorzichtig worden begroot. Voordeel is dat via de uiterst geslaagde januariconferentie de totale bruto marge voor alle geplande conferenties is binnengekomen. Aan
de orde is in deze onzekere tijden om, conform het advies van de kascommissie, geen
bijzondere uitgaven te doen en op safe te spelen. Bas Reichert merkt op dat het wellicht
mogelijk is om gebruik te maken van de NOW regeling. Leen van den Oever zet dit uit bij de
huisaccountant zodat op ieder moment dat de omzet daalt een aanvraag kan worden
gedaan. Harm Jaap Smit spreekt de verwachting uit dat de marge in stand blijft door een
paar bijzondere projecten. John van Ruiten vraagt om een prognose. Leen van den Oever
geeft aan dat de begroting direct als prognose kan worden gezien. In principe zouden we op
de nul uit moeten kunnen komen. Overigens zijn de medewerkers allemaal op zoek naar
nieuwe verdienmodellen. Daarvan is pas later iets te zeggen qua financiën.
Niek Persoon raadt aan om nu ook al te anticiperen op volgend jaar. Leen van den Oever
geeft aan dat dat gedaan is door het verplaatsen van conferenties en het zoeken naar
mogelijkheden die wel kunnen, bijvoorbeeld het spreiden van bijeenkomsten over meerdere
dagen. Harm Jaap Smit geeft aan dat het bestuur ook nadenkt over de huur van het bureau.
Volgend jaar moet dat besluit vallen in het kader van de vijf-jaars huurperiode. Bas Reichert
geeft nog aan dat het verstandig is om in 2020 zo mogelijk een positief resultaat te halen,
vooral ook met het oog op 2021. Stanley Brul merkt op dat we geen winstoogmerk hebben
maar dat een bescheiden positief resultaat wordt geaccepteerd door de belastingdienst.
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Leen van den Oever merkt nog op dat er wordt gewerkt aan het verkrijgen van de ANBI
status. Het aantal studentenlidmaatschappen moet ook op peil blijven, vooral ook omdat de
studenten voor een behoorlijk deel (40%) lid blijft als ze eenmaal aan het werk zijn. Stanley
Brul vraagt zich af hoe het gaat met de collectieve en bedrijfslidmaatschappen. Leen van den
Oever geeft aan dat het sectie-lidmaatschap op scholen heel goed loopt, maar dat er bij de
bedrijfslidmaatschappen nog wel iets bij zou kunnen. Overigens is de betaling van de
contributie voor een groot deel geregeld via automatische incasso. Dat scheelt enorm veel
werk. Leen van den Oever merkt op dat er in de begroting geen noodfonds is opgenomen.
Voor zoiets zou je eerst de nood moeten beschrijven en je geeft de algemene reserve
daarmee voor een deel een beperking van bestemming. Niek Persoon vraagt nog naar een
noodscenario. Leen van den Oever merkt op dat bij zo’n scenario op een zeker moment de
personeelskosten aan de orde zijn en er dus afscheid genomen zou moeten worden van
medewerkers. Vooralsnog is dat alleen aan de orde als leden massaal zouden opzeggen.
Harm Jaap Smit merkt op dat de eerste stap dan toch de beperking van de
huisvestingskosten is. Verder merkt hij op dat er zeker risico’s zijn maar dat 2020 geen grote
problemen lijkt op te leveren. Leen van den Oever merkt op dat gezocht wordt naar nieuwe
business. Er is bijvoorbeeld ruimte op de redactie om een infospecial te maken. Verder is er
een aantal projecten in ontwikkeling.
9) Vaststelling van de begroting 2020 en de contributie voor 2021
Na de bespreking van de begroting 2020 wordt deze door de vergadering ongewijzigd
goedgekeurd. Het voorstel om de contributie niet te wijzigen wordt ook overgenomen door
de vergadering.
10) Bestuursverkiezing
Roy Erkens, Peter Bertens en Jeffrey Verhoeff zijn aftredend en herkiesbaar. Niek Persoon
heeft te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten. Het bestuur stelt voor om MarieChristine Knippels te benoemen in het bestuur. De vergadering gaat akkoord met de
herverkiezingen en de nieuwe benoeming. Stanley Brul heet Marie-Christine Knippels
welkom in het bestuur. Zij geeft aan dat ze er naar uit ziet om iedereen te ontmoeten.
Stanley Brul spreekt daarna nogmaals dank uit in de richting van Niek Persoon voor de inzet
in de afgelopen jaren.
9) Bionieuws
Gert van Maanen geeft een stand van zaken Bionieuws. Het maken van Bionieuws op
afstand, vanuit de thuissituatie, lukt. De redactie heeft er voor gekozen om wel aandacht te
besteden aan corona, maar niet in die mate dat de rest van de biologie niet meer aan de
orde komt. Er was wel een bestrijdingsoverzicht, daar was Bionieuws als een van de eerste
mee. Er is een corona overzicht op de Bionieuws en de NIBI website te vinden. De redactie is
op zoek naar extra activiteiten bijvoorbeeld in de vorm van themanummers.
Roy Erkens meldt een probleem met de app. Daar wordt aan gewerkt.
Er wordt nog steeds over nagedacht hoe we het NIBI en Bionieuws aantrekkelijker kunnen
maken voor biomedische wetenschappers.
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10) NIBI activiteiten
Er wordt meegedaan aan een consortium voor activiteiten rond het Anthony van
Leeuwenhoek jaar.
NIBI ondersteunt in het OHOB de opleidingen bij de komende visitatie. Dit onder andere met
een werkgeversonderzoek.
NIBI denkt actief mee bij de opstelling van een sectorbeeld voor de biologie. Het is belangrijk
om naar buiten met één mond te spreken en om goede voorbeelden van maatschappelijk
nut, de drager te laten zijn van de boodschap. Biologie lost corona op, geeft ruimte in het
stikstof debat en geeft oplossingen in de klimaatproblematiek.
In het najaar organiseert het NIBI een politiek debat over thema’s in de biologie en de
financiering van biologie. We moeten de politiek uitdagen om dingen in het
verkiezingsprogramma te zetten.
Niek Persoon merkt op dat we in Nederland niet de boot moeten missen, bijvoorbeeld met
CRISPR-Cas. Peter Bertens merkt op dat het een lastig dossier blijft, terwijl Nederland
voorloper zou kunnen zijn.
11) Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Stanley Brul de vergadering om 18.25 uur.
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