Verslag van de Algemene Vergadering (AV) van het
Nederlands Instituut voor Biologie
Gehouden op 24 april 2013 op het NIBI-bureau te Utrecht.
Aanwezig: Stanley Brul (voorzitter), Harm Jaap Smit (penningmeester), Bas Reichert (vicevoorzitter),
Kees Pafort, Maurice Martens, Oscar Kuipers, Saskia Kliphuis, Michiel Boekhout, Jaap Nolthenius
(kascommissie), Ingeborg Scheurwater en Leen van den Oever (directeur/secretaris).

1) Opening van de vergadering door de voorzitter Stanley Brul, vaststellen van de
agenda, mededelingen en ingekomen stukken.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. De agenda wordt zonder
wijzigingen vastgesteld. Er is bericht van verhindering ontvangen van de niet aanwezige
bestuursleden. Er zijn geen ingekomen stukken voor deze Algemene Vergadering.
2) Vaststelling van het verslag van de AV gehouden op 25 april 2012.
Het verslag van de Algemene Vergaderingen van 25 april 2012 wordt zonder wijzigingen
vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2012.
Stanley Brul stelt het jaarverslag aan de orde zoals dat is gepubliceerd in Bionieuws nummer
7, 13 april 2013. Leen van den Oever geeft een korte toelichting bij het verslag. Hij benadrukt
de urgentie van het DOEN, zoals dat in het jaarverslag staat verwoord. Meedoen aan allerlei
gesprekscircuits waaruit geen omzet komt moet steeds meer worden voorkomen. Een zorg
is het op peil blijven van het ledenbestand. Maurice Martens geeft, mede naar aanleiding van
een gesprek met Guus Siebers, aan dat de activiteiten in het kader van wetenschap
zichtbaarder moeten worden. Mogelijk door publicatie van bijvoorbeeld OHOB verslagen in
Bionieuws.
Er wordt ook gesproken over een groot Bioscience Event om de zichtbaarheid te vergroten.
Leen van den Oever merkt op dat zoiets al in de onderzoeksscholen wordt gedaan. Succes
van een dubbel event lijkt onwaarschijnlijk. De secretaris krijgt een compliment voor de
samenstelling van het verslag. De vergadering stelt het jaarverslag over 2012 vast.
4) Bespreking van de jaarrekening 2012 (samen met de begroting 2013).
De penningmeester Harm Jaap Smit geeft een toelichting bij de stukken. De jaarrekening
laat een positief resultaat zien van € 15.000,-. Dat is bijzonder, wel moet worden opgemerkt
dat het resultaat wordt veroorzaakt door een eenmalige bijdrage van OCW aan het
realiseren van een implementatieplan Nieuwe Biologie. De begroting 2013 is opgesteld aan
de hand van de resultaten 2012. De penningmeester geeft aan dat alle rek uit de begroting is
verdwenen. In de sfeer van projecten zijn op het moment van de vergadering nog
onvoldoende toezeggingen van derden binnen om de begrote netto opbrengst te realiseren.
In 2013 mag nog wel worden gerekend op een bijdrage uit ICAB. Daarna overigens niet
meer.
5) Verslag van de kascommissie.
De kascommissie doet bij monde van Jaap Nolthenius verslag van haar bevindingen.
Op 16 april 2013 heeft de kascommissie de jaarlijkse controle van de cijfers over het
boekjaar 2012 verricht en met de directeur en de penningmeester 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 directeur en de
penningmeester.
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Terugblik
De kascommissie is tevreden over de inzichtelijkheid van de jaarrekening. De financiële
situatie van het NIBI is duidelijk. Ondanks de verwachting dat het financieel lastig zou
worden is het afgelopen jaar een positief resultaat van 15.058 euro geboekt.
De kascommissie stelt vast dat het betalende aantal leden iets terugloopt, het blijkt dat het
verloop van de leden onvoldoende wordt opgevangen door nieuwe aanwas. De
penningmeester en directeur hebben toegelicht dat dit ook komt door een strakker nalopen
van de betalingen. De kascommissie ziet dat de omzetting van werving van studentleden via
de faculteiten naar ledenwerving via de studieverenigingen succesvol lijkt.
Het aantal projecten is ook dit jaar weer toegenomen waarbij zowel de kosten als de
opbrengsten in gelijke mate stegen, de kascommissie juicht deze ontwikkeling toe.
De overige bedrijfskosten zijn verhoogd ten opzichte van de begroting en de afrekening van
vorig jaar als gevolg van een verduidelijking van de boekhouding waarbij een aantal
personeelskosten zijn toegewezen aan de bedrijfskosten.
De kascommissie stelt dan ook vast dat het NIBI het afgelopen jaar in financiële zin goed
heeft gefunctioneerd.
Vooruitblik
De kascommissie ziet met tevredenheid dat de reserves wederom verder worden verhoogd.
Doel blijft een eigen reserve van 50% van de vaste lasten van het NIBI met een minimum
van € 200.000.
Ook dit jaar is het NIBI weer afhankelijk van de door haar uitgevoerde projecten. De uitgaven
en inkomsten in verband met projecten en bestuur zijn voor dit boekjaar nog niet geheel
ingevuld maar de kascommissie heeft wel het vertrouwen dat de opbrengst van deze post
ook dit jaar gewaarborgd is.
De expertise van het NIBI levert een duidelijke meerwaarde omdat zij hierdoor niet alleen
een goede gesprekspartner is maar ook inhoudelijk relevante informatie en cursussen aan
het veld kan bieden.
Hiermee kan het NIBI haar financiële en maatschappelijke positie verder versterken.
De kascommissie ondersteunt de begrote bedragen voor personeelskosten, deze gaan uit
van de huidige stand van zaken. Juist door de inzet van personeel zijn de projecten
haalbaar.
De kascommissie stelt vast dat de begroting voor 2013 de verwachtingen op dit moment
goed weergeeft.
Advies
De kascommissie adviseert de ledenvergadering om het financieel jaarverslag 2012 conform
het voorstel van het bestuur vast te stellen en de penningmeester te dechargeren.
De samenstelling van de kascommissie is vervolgens aan de orde. Jaap Nolthenius geeft
aan dat hij het komende jaar nog deel uit wil maken van de kascommissie. Ter vergadering
wordt Maurice Martens gevraagd toe te treden tot de kascommissie. Hij stemt daar mee in.
6) Vaststelling jaarrekening 2012 en de begroting 2013. Vaststelling contributie 2014.
De jaarrekening 2012 wordt vastgesteld. Het batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene
reserve. De begroting 2013 wordt vastgesteld.
Het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2014 gewijzigd vast te stellen wordt door
de vergadering goedgekeurd. De contributies worden vastgesteld op € 103,- (€ 95,- bij
automatische incasso). Collectieve lidmaatschappen € 70,- per persoon per jaar (betaling via
één factuur per collectief). Studenten (tot en met het jaar waarin men 26 wordt) € 20,- per
jaar, daarna wordt het lidmaatschap voorgezet tegen de normale contributie. Huisgenoten
betalen in 2014 een bedrag van € 51,50.
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7) Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is Drs. John van der Willik. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Drs.
Kees Pafort en Dr. Maurice Martens. Door vertrek naar het buitenland is Edwin van den Berg
MSc teruggetreden uit het bestuur. Het bestuur heeft voorgesteld om in de vacatures die zijn
ontstaan de volgende bestuursleden te benoemen:
o Marjolijn Coppens, opleidingsdirecteur BSc Biologie, MSc Biologie en MSc
Aquaculture and marine resource management, Wageningen Universiteit.
o Oscar Kuipers, Hoogleraar Moleculaire Genetica, Rijksuniversiteit Groningen.
o Saskia Kliphuis, student biologie Universiteit Utrecht, LOBS vertegenwoordiging.
Met algemene stemmen worden de verkiesbare bestuurleden verkozen. Zij nemen hun
benoeming aan.
8) NIBI doelstellingen voor de korte en middellange termijn en activiteiten.
Er wordt stilgestaan bij de rol van het NIBI in het versterken van de biologie als wetenschap.
De bijdrage aan het samenstellen van een implementatieplan is groot. Het tot
overeenstemming komen met de bètadecanen is geen sinecure gebleken. Uiteindelijk is het
NIBI verantwoordelijk voor het opleveren van een plan voor de zomer 2013. Na oplevering
zou het lobbyproces moeten worden voortgezet door een groep mensen die ook politiek
aansprekend zijn. Stanley Brul geeft aan dat er in ieder geval een uitdaging ligt bij het
afbakenen van de biologie ten opzichte van de universitaire medische centra. Verder is er de
zoektocht naar geld. Er wordt voor een periode 20 miljoen per jaar gevraagd aan OCW. Jaap
Nolthenius vraagt zich af of en hoe de zaadbedrijven in het proces betrokken zijn. Leen van
den Oever antwoord dat die via het topsectorenbeleid aan de tafel zitten.
Andere prioriteiten van het NIBI liggen op het gebied van ledenwerving en het organiseren
van trainingen en conferenties. Nieuw in ontwikkeling is een biologieconferentie voor vmbo
en onderbouw. De training kennismaken met vernieuwde biologie in het kader van de nieuwe
examenprogramma’s biologie heeft veel belangstelling gehad, maar de markt lijkt verzadigd.
9) Rondvraag en sluiting.
Michiel Boekhout vraagt zich af of het NIBI nog gaat verhuizen. Leen van den Oever
antwoord dat bij de zoektocht naar andere kantoorruimte in de buurt alleen grotere eenheden
werden aangeboden. Dat is voor het NIBI niet betaalbaar. Van de rondvraag wordt verder
geen gebruik gemaakt.
Tot slot van de vergadering wordt aandacht besteed aan de bestuursleden die zijn
afgetreden. Stanley Brul bedankt ze voor de jarenlange inzet. Niets meer aan de orde zijnde
sluit de voorzitter om 17.10 uur de Algemene Vergadering.
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