Verslag van de Algemene Vergadering (AV) van het
Nederlands Instituut voor Biologie
Gehouden op 22 april 2015 op het NIBI-bureau te Utrecht.
Aanwezige leden: Ingeborg Scheurwater, Michiel Boekhout, Jeffrey Verhoeff, Maurice
Martens, Jaap Nolthenius, Bas Reichert, Harm Jaap Smit, John van der Willik, Menno
Wierdsma, Niek Persoon, Roy Erkens en Leen van den Oever.
Met kennisgeving afwezig: de overige bestuursleden en Ruben Kok, John van Ruiten en Bert
Poolman
1) Opening, vaststelling van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken
Bij afwezigheid van de voorzitter Stanley Brul opent de vicevoorzitter Bas Reichert de
vergadering met een woord van welkom. De berichten van verhindering worden
doorgenomen De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen ingekomen stukken.
2) Vaststelling van het verslag van de AV gehouden op 23 april 2014
Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het
verslag zijn er geen opmerkingen.
3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2013
Bas Reichert vraagt de directeur om een korte toelichting te geven op het in Bionieuws
gepubliceerde jaarverslag. Leen van den Oever vertelt dat er altijd wordt gezocht naar een
verbindend thema in het verslag. In 2014 is vooral uit het arbeidsmarktonderzoek naar voren
gekomen dat in de markt gezocht wordt naar mensen met passie voor de biologie. Passie is
daardoor het verbindende woord geworden in het jaarverslag. Ook bij de keuze van
beeldmateriaal is een wat andere insteek gezocht vooral in het hoofdbeeld. Daar staat het
resultaat van praktische toepassing van biologische kennis. De andere beelden laten het
enthousiasme zien bij de nascholingen die het NIBI organiseert. Niek Persoon is enthousiast
over de keuze voor het beeld: ‘het hangt er gekleurd bij’. John van der Willik vraagt of er ook
contacten zijn met toegepaste biologie. Leen van den Oever merkt op dat we inderdaad
contacten hebben. Bij een van de opleidingen heeft Ingeborg Scheurwater zelfs in het
visitatie panel gezeten. Ook bij deze opleidingen is het studenten aanbod aan de orde. Het
zal verder onder de aandacht worden gebracht. De voorzitter bedankt Leen van den Oever
voor het samenstellen van het verslag. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld door de
Algemene Vergadering.
4) Bespreking van de jaarrekening 2014 en begroting 2015
Harm Jaap Smit geeft een toelichting op de jaarrekening. De jaarrekening vertoont wat lege
plekken doordat de boekhouding opnieuw is ingericht. De nieuwe inrichting zorgt voor een
transparanter beeld van opbrengsten en kosten van diverse activiteiten. De vergelijking van
2015 met 2014 is wat moeilijker vandaar dat er kort een toelichting gegeven wordt over de
aansluiting. De uiteindelijke winst over 2014 is bijna 56.000 euro. Een prima resultaat zeker
ook bereikt door extra inspanning van de NIBI-medewerkers. Het voorstel is om de winst toe
te voegen aan de algemene reserve.
John van der Willik vraagt waar de advertentie inkomsten voor Bionieuws staan. Maurice
Martens had daar al eerder een vraag over in de kascommissie. De opbrengst in Bionieuws
is de totale opbrengst, het aandeel van de advertenties daarin is 20.000 euro ten opzichte
van 14.000 euro in 2013. De advertentiewerving vindt plaats op het NIBI zelf, daardoor zijn
de kosten voor intermediair eruit en was een prijsdaling mogelijk. Het is nu mogelijk om voor
1.000 euro ex BTW een pagina te vullen. Voor 2015 is de advertentie opbrengst tot nu toe
rond de 4.000 euro. Er staan overigens weer twee specials in de planning a 4.000 euro. Er
komen inmiddels personeelsadvertenties binnen van bedrijven die mee hebben gedaan aan
het arbeidsmarkt onderzoek. De conjunctuur lijkt wat aan te trekken.
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Maurice Martens heeft nog wel een opmerking over de website. Daar was de agenda van de
algemene vergadering niet te vinden. Leen van den Oever merkt op dat bij de nieuwe
strategie ook zal worden gezocht naar een eenvoudige methode om de website up to date te
houden.
Niek Persoon merkt op dat de posten inkomsten po en vo flinke bedragen laten zien. Leen
van den Oever legt uit dat het hier gaat om de opbrengsten van de diverse conferenties,
maar ook om de opbrengst van het maken van lesmateriaal. Uiteraard staan tegenover de
opbrengsten ook directe kosten en kosten personeel.
Harm Jaap Smit geeft nog een toelichting op de begroting 2015. Het is bij het NIBI
gebruikelijk om conservatief te begroten. Leen van den Oever meldt nog dat een lagere
opbrengst is te verwachten doordat er niet ieder jaar een arbeidsmarkt onderzoek bij
werkgevers wordt gehouden. Daarbij gaat het om een marge exclusief personeel van 25.000
euro.
De voorzitter geeft na de toelichting het woord aan de kascommissie. Jaap Nolthenius draagt
het verslag voor (zie bijlage) dat hij samen met Maurice Martens heeft opgesteld. De
kascommissie adviseert de algemene vergadering om de jaarrekening 2014 goed te keuren
en de penningmeester te dechargeren. De Algemene Vergadering gaat vervolgens over tot
goedkeuring en decharge. Voor het komende jaar wordt de kascommissie ongewijzigd
ingesteld.
6) Vaststelling begroting en contributie
De begroting wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. De Algemene Vergadering
gaat ook akkoord met de voorgestelde tarieven voor de contributie 2015. Die blijven
overigens gelijk aan de tarieven in 2014, behalve bij de collectieve lidmaatschappen waar
een verhoging van 10 euro wordt voorgesteld(en vastgesteld).
7) Bestuursverkiezing
Afgetreden zijn: Prof. dr. Ir. Rudy Rabbinge, Drs. John van der Willik, Michiel Boekhout MSc,
Ir. Marjolijn Coppens en Prof. Dr. Oscar Kuipers. De aanwezige afgetreden bestuursleden
worden bedankt voor de inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren. Prof dr. Stanley Brul,
Drs. Bas Reichert en Drs. Harm Jaap Smit worden herkozen en het voorstel van het bestuur
om in de vacatures: Dr. Menno Wierdsma, Dr. Ruben Kok, Dr. Niek Persoon, Prof dr. Bert
Poolman en Ir. John van Ruiten te benoemen wordt gevolgd. De aanwezige nieuwe
bestuursleden nemen hun benoeming aan. John van der Willik complimenteert Harm Jaap
Smit dat hij al zo lang de rol van penningmeester vervult. Het compliment wordt in dank
aanvaard.
8) NIBI strategie
Leen van den Oever geeft een presentatie over de strategie van het NIBI in de komende
jaren (zie bijlage). In de afgelopen maanden hebben de NIBI-medewerkers zich gebogen
over de koers die de vereniging moet gaan varen. In het bestuur is de strategie ook al een
keer aan de orde geweest. Als leidende zin is uit het proces NIBI zet biologie op de kaart
gerold.
Roy Erkens merkt op dat je ook zou kunnen kiezen voor het woord houdt in plaats van zet.
Leen van den Oever zegt dat gekozen is voor zet om vooral ook de weg naar biologische
begripsontwikkeling van iedereen in te slaan. Het onbegrip over biologie is nog steeds enorm
dus er is het een en ander op de kaart te zetten. Houdt op de kaart zou meer wijzen op
alleen een strategie naar mensen die biologie al belangrijk en waardevol vinden.
Niek Persoon merkt op dat de ontwikkeling in de biologie plaats vindt op de cross overs en
vraagt zich af waartoe is gekozen voor het woord biologie. In een discussie wordt duidelijk
dat alle aanwezigen zien dat nieuwe biologie inderdaad plaats vindt op de cross overs maar
het pleidooi voor een sterke basis in de fundamentele biologie, zoals die ook is geformuleerd
in het implementatieplan Nieuwe Biologie, essentieel is. Roy Erkens merkt op dat de definitie
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van biologie ook is opgeschoven. Menno Wierdsma voegt toe dat niet duidelijk is waar
biologie ophoudt. Niek Persoon voegt toe dat de context de betekenis aan het woord biologie
toevoegt. Al met al is duidelijk dat we als NIBI de breedte opzoeken, maar daarbij de
fundamentele basis biologie als heel belangrijk beschouwen.
In het vervolg van de presentatie worden de speerpunten uitgewerkt.
Bij speerpunt nummer 1 wordt door Roy Erkens opgemerkt dat de regel over fundamentele
biologie heet eerst moet worden genoemd. De vergadering gaat daarmee akkoord en ook
met het voorstel van Niek Persoon om het woord daarnaast weg te laten. John van der Willik
merkt op dat in de niet uitputtende opsomming van het belang van de biologie de veiligheid
moet worden toegevoegd. John van der Willik zou graag toegevoegd zien dat biologie van
belang is in de samenleving. Ook deze voorstellen wordt door de vergadering over genomen.
Bij speerpunt nummer 2 vraagt Roy Erkens naar de informatie die wij hebben over de leden.
Niek Persoon vraagt zich af of we kunnen werken met persoonlijke aandacht doordat we
bekend zijn met de expertise gebieden van onze leden. Leen van den Oever legt uit dat we
eigenlijk veel te weinig weten van de leden en dat dit de ontwikkeling van tailor made
producten in de weg staat. De vergadering vraagt zich af of dit via LinkedIn is op te lossen.
Leen van den Oever ziet meer in het verrijken van het eigen bestand (een van de waarden
van het NIBI). Dat zou kunnen door als beloning expertisegebied gerichte nieuwsbrieven te
sturen aan leden die hun gegevens bijwerken. Harm Jaap Smit geeft aan dat het vervolgens
mogelijk is om het ledenbestand en LinkedIn met elkaar in verband te brengen. Hierdoor zou
een levendiger ledencircuit ontstaan en mogelijk meer betrokkenheid bij de vereniging. Niek
Persoon zou het woord wetenschap graag vervangen zien door onderzoek en mist de lobby
naar de overheid. Beide zaken worden overgenomen.
Bij speerpunt nummer 3 vraagt Bas Reichert of het concreter kan. Leen van den Oever geeft
toe dat de verbinding tussen biologen en bedrijven een grote uitdaging is. In eerste instantie
wordt gedacht aan het opzetten van regionale netwerken die iets toevoegen aan de
bestaande infrastructuur. Niek Persoon vraagt zich af of dat ook samen met andere
verenigingen kan. Leen van den Oever heeft de ervaring dat het proces daardoor mateloos
vertraagt, maar is wel bereid om partners te zoeken.
Bij speerpunt nummer 4 merkt John van der Willik op dat specialisten niet bijblijven door het
lezen van Bionieuws, wel kunnen ze een beeld blijven houden van de breedte van de
biologie. Roy Erkens voegt toe dat er nieuwe wegen kunnen worden gezocht om mensen
meer specifiek te bedienen. Leen van den Oever antwoord dat deze mogelijkheden zeker in
de productontwikkeling aan de orde zullen komen.
Bij speerpunt 5 merkt Menno Wierdsma op dat er wordt gesproken over natuur, wetenschap
en techniek (NWT). Dat zou inhouden dat natuur geen wetenschap is. Leen van den Oever
legt uit dat NWT een gangbare term is in de bestuurlijke gremia en in scholen. Het vak
biologie bestaat niet in het primair onderwijs. Er zijn overigens activiteiten aan de orde in het
kader van ONSONDERWIJS 2032 in de stichting IOBT (waar NIBI een van de oprichters van
is).
Bij speerpunt 6 merkt Maurice Martens op dat ethiek met hoofdletters zou moeten worden
geschreven, die vanwege de stormachtige ontwikkeling van de biologie en het feit dat
biologie de maatschappij steeds meer mogelijkheden geeft waardoor fundamentele waarden
en normen in debat komen en waardoor nieuwe keuzen moeten worden gemaakt. Maurice
Martens merkt nog op dat er goed gekeken moet worden naar de formulering: ‘Ik leef in een
samenleving, niet in een maatschappij!’ Niek Persoon merkt op dat het toevoegen van ervaringen waardoor mensen gepassioneerd raken- een belangrijke is bij dit speerpunt. John
van der Willik voegt daar aan toe dat we moeten letten op de contexten. Welke biologie
hebben mensen nodig in een bepaalde context. Niek Persoon is het daarmee eens, de rest
van de vergadering overigens ook.
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Naar aanleiding van gepresenteerde mogelijke uitwerkingen merkt Bas Reichert op dat de
branding van het merk NIBI steviger kan. Wellicht moet er steviger gewerkt worden op 1
merk. Leen van den Oever noemt de situatie van Achmea al mogelijkheid. Menno Wierdsma
geeft aan dat het ook goed zou zijn om NIBI te profileren als uitgever van Bionieuws. ‘Het
logo op pagina 1 in plaats van ergens achterin!’
9) Rondvraag en sluiting
Jaap Nolthenius vraagt of het NIBI contact heeft met de zaadbedrijven in Noord Holland.
Leen van den Oever zegt dat het NIBI die contacten inderdaad heeft. Verder heeft Jaap
Nolthenius gemerkt dat wethouders vaak niets weten van biologie. Wellicht is daar iets voor
te ontwerpen. Dit idee gaat mee in de nieuwe strategie en zou zeker passen bij speerpunt 6
Maurice Martens v raagt naar de stand van zaken met betrekking tot ECBA. Harm Jaap Smit
vertelt dat er een herstart is na een periode van 2 jaar. EuroProBiol is nog steeds in de lucht.
Leen van den Oever merkt op dat een aantal items (bijvoorbeeld het Nagoya protocol inzake
genetische bronnen) wellicht in ECBA is te agenderen.
John van der Willik merkt op dat een bij de hogeschool georganiseerd cursus biotech voor
dummies een succes is. Iets soortgelijks zou NIBI kunnen oppakken bijvoorbeeld voor
wethouders en duurzaamheid. Hij merkt verder op dat sommige branches gaan werken met
erkenningen, wellicht is daar binnen de biologie ook ergens een markt voor. Verder brengt hij
een ander punt nogmaals aan de orde. NIBI moet in beeld komen bij Vroege Vogels! John
van der Willik filosofeert daarna nog kort over zijn bestuursjaren en geeft aan er met
genoegen op terug te zien.
Niek Persoon geeft nogmaals aan dat hij waardering heeft voor de analyse in het kader van
de strategie. Hij geeft aan dat we zeker iets moeten met Naturalis.
Michiel Boekhout bedankt de medebestuursleden voor de collegialiteit in het bestuur. Hij blijft
bereikbaar ook in New York. Om de biologie levend te houden schenkt hij het NIBI een
tuinier setje. Dat wordt door Leen van den Oever uiteraard in dank aanvaard.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Bas Reichert om 19.35 uur de vergadering.
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