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Verslag van de Algemene Vergadering (AV) van het  
Nederlands Instituut voor Biologie 

Gehouden op 11 april 2018 op het NIBI-bureau te Utrecht. 
 
Aanwezige leden: Ingeborg Scheurwater, Stanley Brul, Ruben Kok, John van Ruiten, Maurice 
Martens, Jaap Nolthenius, Bas Reichert, Harm Jaap Smit, Niek Persoon, Peter Bertens, Lydia 
Sevenster, Vera van Noort, Jeffrey Verhoeff en Leen van den Oever. 
 
1) Opening, vaststelling van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter Stanley Brul opent om 17.25 uur 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 19 april 2017 
Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2017 
Stanley Brul vraagt de directeur om een korte toelichting te geven op het in Bionieuws 
gepubliceerde jaarverslag. Leen van den Oever vertelt dat in het verslag over 2017 wat meer 
aandacht wordt besteed aan de minder zichtbare dingen die het NIBI doet. Een van de 
nieuwe dingen in 2017 was de Week van de Biologie. Stanley Brul merkt op dat we de 
ervaring met deze eerste week gaan gebruiken in de Week van de Biologie van 2018. 
Na bespreking wordt het jaarverslag door de Algemene Vergadering vastgesteld. 
 
4) Bespreking van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 
Harm Jaap Smit geeft een toelichting op de jaarrekening. In algemene zin kan worden 
gezegd dat het jaar redelijk conform de begroting is verlopen. We begroten gezien de 
doelstellingen op break even. Een paar opvallende zaken worden afzonderlijk toegelicht. De  
begrote opbrengst voor primair onderwijs is lager, omdat we minder trainingen gaan 
aanbieden. De kosten zijn op dat gebied ook lager, vooral door het niet invullen van een 
vacature. De opbrengsten van de microscopietraining zijn bij de NIBI Academie verantwoord. 
Het negatieve resultaat van 18.800 euro is voornamelijk veroorzaakt door de opstart van de 
Week van de Biologie. Het verlies wordt in mindering gebracht van het vermogen. Bas 
Reichert merkt op dat het goed is om af en toe te investeren in nieuwe dingen. Leen van den 
Oever heeft van de accountant vernomen dat de gemiddelde winst voor een organisatie als 
het NIBI 15.000 euro mag bedragen. John van Ruiten stelt voor om, bij een winst in 2018, 
een bedrag te voorzien voor de viering van het 100 jarig bestaan van het Vakblad voor 
Biologen. Overigens is in Bionieuws een fout opgetreden bij de presentatie van de balans. 
De juiste versie staat inmiddels op de website. 
 
5) Verslag van de kascommissie over de jaarrekening 2017 en opmerkingen over de 
begroting 2018 en benoeming kascommissie. 
De kascommissie, gevormd door de leden Jaap Nolthenius en Maurice Martens, doet het 
volgende verslag van bevindingen: Op 26 maart 2018 heeft de kascommissie de jaarlijkse 
controle van de cijfers over het boekjaar 2017 verricht en met de penningmeester en de 
directeur van gedachten gewisseld over het financiële beleid van de vereniging. Vragen over 
de balans, de winst en verliesrekening en de begroting zijn helder beantwoord door de 
penningmeester en de directeur. 
Terugblik 
De kascommissie is tevreden over de inzichtelijkheid van de jaarrekening. De financiële 
situatie van het NIBI is duidelijk. In het jaar 2017 heeft het NIBI een verlies geleden van 
slechts € 18.769 ondanks de verhuizing en de week van de biologie. De kascommissie vindt 
het een compliment waard dat het verlies tot dit bedrag beperkt is gebleven. De door het 
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NIBI georganiseerde activiteiten, onder andere de week van de biologie, konden zich in een 
behoorlijke belangstelling verheugen. 
De kascommissie is verheugd dat het aantal betalende leden is gestegen. De werving van 
studentleden via de studieverenigingen is succesvol gebleken. Het blijft een punt van zorg 
dat slechts een deel van de Nederlandse biologen, met name de academici, lid van het NIBI 
is. 
Vooruitblik 
De kascommissie stelt aan de Algemene Vergadering voor om het voorstel van het bestuur 
te ondersteunen om het verlies in mindering te brengen op het kapitaal. De kascommissie 
stelt met klem dat het kapitaal nog verder moet worden aangevuld, minimaal tot een niveau 
van 50% van de vaste lasten van het NIBI. De kascommissie juicht het toe dat het NIBI erin 
geslaagd is om een nieuw kantoor te vinden wat dezelfde faciliteiten biedt tegen 
aanmerkelijk lagere kosten. De kascommissie wijst er graag op dat NIBI vrijwel onafhankelijk 
is van subsidies. De begroting is duurzaam gebaseerd op de uitgaven en inkomsten van 
jaarlijkse activiteiten en de contributies. De kascommissie ondersteunt dit van harte. De 
kascommissie ondersteunt het bestuur van harte in de ingezette strategie, ook omdat 
hiermee het ledenaantal is toegenomen en verder zal toenemen. Zij stelt vast dat het NIBI nu 
in lijn met zijn doelstellingen de biologie stevig op de kaart zet. Zij is van mening dat het 
beschikbaar potentieel aan biologische kennis binnen het huidig ledenbestand maximaal 
ingezet moet worden om onze samenleving in al haar geledingen te informeren over de 
fundamentele nieuwsgierigheid naar het leven zelf en het maatschappelijk belang van 
biologie, zoals in de week van de biologie in de praktijk gebracht is. De kascommissie 
ondersteunt het voornemen om de week van de biologie opnieuw te organiseren en om de 
biologie in het basisonderwijs en het vmbo te versterken.  
In de sfeer van zowel kosten als inkomsten beveelt de kascommissie aan een aparte post op 
te nemen voor de week van de biologie en andere activiteiten in de sfeer van het bekend 
maken van de biologie in het publieke domein. De kascommissie stelt vast dat de begroting 
voor 2018 voorts gedegen en voorzichtig is opgesteld. 
Advies 
De kascommissie adviseert de Algemene Vergadering om het financieel jaarverslag 2017 
conform het voorstel van het bestuur vast te stellen, de begroting 2018 te accorderen en de 
penningmeester te dechargeren. 
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 nemen de benoeming aan. 
 
6) Vaststelling van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 en de contributie voor 
2019. 
De Algemene Vergadering, gehoord hebbende het verslag van de kascommissie, stelt de 
jaarrekening 2017 vast en dechargeert de penningmeester voor het gevoerde beleid. 
Vervolgens wordt de begroting 2018 vastgesteld. Ook de contributie voor 2019 wordt 
conform voorstel, ongewijzigd ten opzichte van 2018, vastgesteld. 
 
7) Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn: Prof. dr. Stanley Brul, Drs. Bas Reichert en Drs. Harm Jaap Smit. De drie 
aftredende bestuursleden worden herkozen en nemen hun benoeming aan. Het bestuur stelt 
voor om het bestuur te versterken met de volgende drie personen: Drs. Lydia Sevenster, 
directeur GoedPresteren, daarvoor docent biologie bovenbouw havo/vwo; Loes Hooijboer 
MEd., docent biologie Nova College mbo-laboratorium opleiding; Prof. dr. Vera van Noort, 
hoogleraar computationele biologie, Universiteit Leiden. De drie nieuwe leden stellen zich 
voor (Loes Hooijboer met behulp van een videoboodschap) en worden vervolgens verkozen. 
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8) Week van de Biologie 
Leen van den Oever meldt dat de tweede Week van de Biologie zal plaatsvinden van 1 – 7 
oktober 2018. Het thema wordt gezocht rond uitdagingen voor de biologie en misvattingen. 
 
9) Rondvraag en sluiting 
Lydia Sevenster vraagt zich af of het niet goed zou zijn om de NIBI-conferentie alleen open 
te stellen voor leden. Leen van den Oever merkt op dat de voorrangsregeling goed werkt en 
dat er de afgelopen keer maar circa 50 niet leden hebben deelgenomen. Harm Jaap Smit 
vindt het openhouden van de conferentie voor niet-leden juist belangrijk om te laten zien dat 
het NIBI organiseert voor de hele biologie. Leen van den Oever merkt nog op dat de locatie 
aan het maximum zit en dat er straks een risico is dat we leden moeten teleurstellen. Een 
grotere locatie is lastig te vinden tegen ongeveer dezelfde voorwaarden. Ruben Kok geeft 
aan dat het risico oplevert om te massaal te worden.  
Maurice Martens pleit ervoor dat het NIBI een rol blijft claimen voor de traditionele biologie, 
naast alle moderne biologie. Hij noemt als voorbeeld soortenkennis. Jaap Nolthenius wijst op 
een rapport over de dalende kwaliteit van het basisonderwijs en van het vmbo. Stanley Brul 
merkt op dat het NIBI in dat dossier zeer actief is in Curriculum.nu. Daar komt ook het, 
volgens Lydia Seventer, dalend niveau van de leraren aan de orde. Stanley Brul geeft aan 
dat het NIBI staat voor het stimuleren van het beroep leraar en het borgen van de kwaliteit. 
Leen van den Oever merkt nog op dat er in het biologie onderwijs meer 1ste graads docenten 
voor de klas staan in vergelijking met de andere exacte vakken. Verder merkt hij op dat het 
NIBI zich intensief bezighoudt met bijvoorbeeld de kennisbasis voor de pabo en de 2e graads 
lerarenopleiding biologie. 
Bas Reichert wil graag aandacht voor de digitalisering van Bionieuws en stelt voor dat in een 
bestuursvergadering uitgebreid te bespreken. Niek Persoon deelt nog mee dat Michel Haring 
de nieuwe opleidingsdirecteur van de UvA is geworden. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Stanley Brul de vergadering.  


