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

Gehouden op 21 april 2021 met behulp van Teams 
 
Aanwezige leden: Ingeborg Scheurwater, Gert van Maanen, Vera van Noort, Jaap Nolthenius, Harm Jaap Smit, 
Bas Reichert, John van Ruiten, Stanley Brul, Roy Erkens, Marie-Christine Knippels, Peter Bertens, Ruben Kok, 
Ishara Merhai, John van der Willik, Reinier Meijer, Maurice Martens, Hans van Emden en Leen van den Oever. 
 
 
1) Opening, vaststelling van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken 
 
De vicevoorzitter Bas Reichert 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 Jeffrey 
Verhoeff hebben een bericht van verhindering gestuurd.  
De agenda wordt vastgesteld met de aantekening dat de Week van de Biologie bij de actuele zaken 
zal worden besproken. Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
 
2) Vaststelling van het verslag van de AV gehouden op 17 juni 2020 
 
Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2020 
 
Bas Reichert merkt op dat er een bijzonder jubileum te vieren is. Leen van den Oever werkt inmiddels 
20 jaar bij het NIBI. Hij heeft bijgedragen aan het op de kaart zetten van biologie. Het bestuur spreekt 
de dank daarvoor uit en hoopt dat de directeur nog jaren in functie zal blijven. 
Leen van den Oever is blij met de complimenten en geeft vervolgens een korte toelichting op het 
verenigingsverslag 2020. Het jaar 2020 begon met de grootste NIBI-conferentie ooit. Er waren meer 
dan 750 deelnemers. Een unieke situatie zeker gezien de covid-19 pandemie die kort na de 
conferentie uitbrak. Het NIBI zal moeten gaan omzien naar andere verdienmodellen. Een ander 
opmerkelijk succes is de positie die het NIBI inneemt in het sectorbeeld. Het NIBI wordt daarin 
genoemd als sterkte vanwege het organiseren van de biologie. Politiek was het NIBI in 2020 ook 
succesvol met het hybride Bio-Debat met maar liefst 5 Kamerleden die onder leiding van Leen van 
den Oever in debat gingen over de landbouw en over de financiering van de wetenschap. Het is in 
het verslag duidelijk dat het NIBI een brede beroepsvereniging is. Maurice Martens merkt nog op dat 
het wel een vrolijk jaarverslag is geworden in deze moeilijke tijd. Leen van den Oever geeft aan dat 
het voor de medewerkers steeds de uitdaging is om de positieve kant van zaken te zoeken en niet bij 
de covid-19 pakken neer te gaan zitten.  
 
 
4) Bespreking van de jaarrekening 2020 en begroting 2021 
 
Harm Jaap Smit geeft een toelichting op de jaarrekening. In algemene zin kan worden gezegd dat het 
jaar 2020 financieel goed is verlopen. Er is een bescheiden positief resultaat gerealiseerd. Dit geeft 
echter geen zekerheid voor de toekomst. Het zoeken naar en ontwikkelen van alternatieven 
activiteiten vordert gestaag. 
 
Harm Jaap Smit geeft voorts een toelichting op de begroting voor 2021. In de begroting voor 2021 
zijn de opbrengsten van conferenties verlaagd. De opbrengsten van projecten zijn verhoogd. Een 
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deel van de projecten is al onderhanden werk. Een deel ook niet, dus daar zit een risico in. De 
opbrengsten van de NIBI-academie zijn ook lager ingeschat doordat het geven van trainingen 
bijzonder moeilijk is in verband met covid-19. Voor 2021 wordt een verlies begroot van 10.000 euro. 
 
 
5) Verslag van de kascommissie over de jaarrekening 2019  
 
Jaap Nolthenius doet als volgt mondeling verslag namens de kascommissie: 

In april 2021 heeft de kascommissie de jaarlijkse controle van de cijfers over het boekjaar 2020 
verricht door met de directeur en de penningmeester via e-mail en Teams 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. Op dit moment zien de 
financiën er naar mening van de kascommissie weliswaar goed uit, maar het afgelopen jaar stond 
natuurlijk geheel in het teken van covid-19 pandemie. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal 
geplande activiteiten geen doorgang heeft gevonden, wat betekent dat van de huidige goede 
resultaten geen voorspellende waarde uitgaat en dat met voorzichtigheid het resultaat 
geïnterpreteerd dient te worden. Bij het NIBI kwam het merendeel van de inkomsten aan het begin 
van het afgelopen jaar binnen in de vorm van de contributie en de onderwijsconferentie. De 
financiële situatie van het NIBI is duidelijk, er is een positief resultaat van € 27.436,= wat mede te 
danken is aan opbrengsten van een aantal projecten. Desniettemin had de kascommissie wat moeite 
om zich in het, in hun ogen, juichend jargon van het jaarverslag te herkennen. 

De kascommissie is verheugd dat het aantal betalende leden toeneemt en ziet dat het aandeel 
studentleden daarbinnen ook toeneemt. Het ondersteunt de ledenwerfactiviteiten die voor 2021 
gepland zijn van harte waarbij de kascommissie, op persoonlijke titel, van mening is dat een 
Nederlands bioloog qualitate qua lid van het NIBI zou moeten zijn. De werving van studentleden via 
de studieverenigingen blijft succesvol en zorgt voor een continue aanwas van nieuwe leden. Maar de 
werving zal zeker ook gericht moeten zijn op al langer afgestudeerde biologen die nog geen lid van 
NIBI zijn. Dit geldt ook voor afgestudeerden op hbo-niveau, ook al is dit misschien een lastige 
doelgroep. 

De schijnbare stijging van de huisvestingskosten wordt vooral veroorzaakt doordat deze in 
kalenderjaar 2019 lager waren door het vrijvallen van een reservering ten behoeve van de 
overdracht van het vorige pand van het NIBI. Het wegvallen van het PO congres heeft geen 
uitzonderlijke financiële gevolgen gehad, wat de commissie verheugt. 

De kascommissie complimenteert het personeel van harte voor de inzet tijdens de huidige moeilijke 
periode. 

De kascommissie stelt onder verwijzing naar de aangegeven kanttekeningen vast dat het NIBI, 
ondanks de covid-19 pandemie, het afgelopen jaar in financiële zin goed heeft gefunctioneerd. 

Vooruitblik 
De kascommissie blijft van mening dat het vermogen juist nu verder moet worden aangevuld en stelt 
dat de winst dan ook, zoals voorgesteld door het bestuur, wordt toegevoegd aan de reserves. 
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Vooral door het thuiswerken en daarbij de toegenomen activiteiten in relatie tot scholen is het 
ruimtegebruik in de huidige locatie suboptimaal. Daarom ondersteunt de kascommissie het tijdig 
opzeggen van de huur van het huidige pand zodat het NIBI de handen vrij heeft om van locatie te 
kunnen wijzigen. De kascommissie adviseert ten sterkste om bij een mogelijke verhuizing zeer 
prudent te zijn voor wat betreft het aangaan van langjarige financiële verplichtingen. Vooral omdat 
de situatie van het NIBI de komende jaren lastig te voorspellen is. Dat, samen met verdere 
mitigerende maatregelen, zoals het verleggen van een aantal activiteiten en het aanvragen van 
NOW-subsidie, die door het NIBI zijn genomen, betekent dat er op dit moment geen grote verliezen 
in het vooruitzicht zijn. Wel is de kascommissie van mening dat de financiële situatie van het NIBI 
lastig te voorspellen blijft en roept het NIBI op om hier op te anticiperen. Ook door het geluid van de 
Nederlandse biologie duidelijker te laten horen, plaatst NIBI de bioloog en zichzelf als 
beroepsvereniging beter in de kijker. Onder andere door steviger stelling te nemen in een aantal 
maatschappelijke debatten waarbij biologen een rol kunnen spelen. Te denken valt hierbij ook aan 
de discussie over het gebruik van de schaarse ruimte in ons land en de richting waarin wij als land 
moeten gaan. 

De kascommissie stelt vast dat de begroting voor 2021 voorts gedegen en voorzichtig is opgesteld, 
maar merkt op dat de toekomst onzeker is en dat in het bijzonder de coronaproblematiek het 
uiteindelijk resultaat zal beïnvloeden. 

Advies 
De kascommissie adviseert de Algemene Vergadering om het financieel jaarverslag 2020 conform het 
voorstel van het bestuur vast te stellen, de begroting 2021 accorderen en de penningmeester te 
dechargeren. 

 
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. 
 
 
6) Vaststelling van de jaarrekening 2020, de begroting 2021 en de contributie voor 2022 
 
Bas Reichert bedankt de kascommissie 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.  
 
De begroting 2021 wordt door de vergadering ongewijzigd goedgekeurd.  
 
Het voorstel om de contributie niet te wijzigen wordt niet overgenomen door de vergadering. John 
van der Willik vraagt zich af waarom je de contributie niet een paar euro zou verhogen. Leen van den 
Oever geeft aan dat hij dan liever zou kiezen voor het afbouwen van oude kortingsregelingen en het 
verhogen van de kosten voor losse abonnementen. De discussie gaat over basis contributiebedragen 
van 97 tot 99 euro en het afbouwen van de oude kortingen met de helft. Uiteindelijk wordt besloten 
om de contributie bij automatische incasso vast te stellen op 97 euro en de prijs voor leden met oude 
kortingen te verhogen naar 88 euro. De lossen abonnementen gaan naar 150 euro (ex BTW). Ruben 
Kok geeft aan dat we de verhoging wel goed moeten motiveren.  
 
De vergadering gaat akkoord met de besproken tarieven. 
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7) Bestuursverkiezing 

Alleen Roy Erkens, Jeffrey Verhoeff, Peter Bertens en Christine Knippels zijn niet aftredend. De rest 
van het bestuur is aftredend en herkiesbaar. Tijdens de ledenvergadering wordt een nieuw schema 
van aftreden gepresenteerd waarin op z’n minst niet alle DB-leden tegelijkertijd aftreden. Het 
nieuwe schema wordt door de vergadering vastgesteld. Het bestuur stelt voor het bestuur aan te 
vullen met Mw. I Merhai, voorzitter van het Landelijk Overleg Biologie Studenten (LOBS). De 
vergadering gaat hiermee akkoord. Ishara Merhai stelt zich kort voor aan de aanwezigen. 

 
8) Huisvesting 
 
Het bestuur heeft besloten om de huur voor de huidige locatie op te zeggen. Er wordt gezocht naar 
een vervangende locatie. Tijdens de ledenvergadering wordt het programma van wensen en eisen 
gepresenteerd dat past bij de nieuwe activiteiten van de vereniging. Secundair doel is het 
verminderen van de huurkosten. 

Het bestuur is voornemens om serieus te kijken naar de aankoop van een pand waarin het NIBI-
bureau kan worden gevestigd. De vergadering wordt daarom gevraagd om in te stemmen met een 
eventuele verwerving van vastgoed ter waarde van maximaal 500.000 euro en het bestuur te dien 
aangaande daartoe te machtigen (Artikel 6 lid 6 van de statuten, zie www.nibi.nl).  

De algemene vergadering gaat akkoord met de gevraagde machtiging. 

John van Ruiten vraagt nog of er samenwerking mogelijk is met andere organisaties. Dat wordt 
meegenomen in de zoekopdracht. Verder is het de vraag hoe de huurmarkt Utrecht zich ontwikkeld. 
Leen van den Oever geeft aan dat de meterprijzen (vaak kunstmatig) hooggehouden worden. John 
van der Willik geeft aan niet bang te zijn voor een langlopende verplichting bij koop. Bas Reichert 
merkt op dat een bedrijfspand qua financiering iets heel anders is dan in de particuliere sector. Dat 
wordt meegenomen in de overwegingen. 

 
9) NIBI en Bionieuws activiteiten 
 
Gert van Maanen doet verslag van de werkzaamheden voor Bionieuws. Er wordt af en toe een 
themanummer gemaakt en in overleg met NWO wordt meegewerkt aan het Life-congres. Bas 
Reichert merkt op dat Bionieuws een bijzonder mooi blad is en complimenteert de redactie. 
 
Leen van den Oever merkt op dat er wordt gewerkt aan de Week van de Biologie. John van Ruiten 
geeft aan dat de Botanische Tuinen daarin actief willen zijn. Vera van Noort geeft aan dat er in 
samenwerking met NWO wellicht publiekslezingen mogelijk zijn. 
 
De andere activiteiten van het NIBI lopen door. Nieuw is het overnemen van de marketing en het 
verkoopproces van het lesmateriaal Lang Leve de Liefde. Dit is overgenomen van SOA-AIDS 
Nederland. De conferenties zijn allemaal verschoven naar het najaar. Dat wordt erg veel in weinig tijd 
als het door kan gaan. 
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10) Rondvraag en sluiting 
 
Stanley Brul merkt op dat de Raad voor de Biologie is opgericht. Dit is een stap op de goede weg naar 
een sectorbeeld en een sectorplan. Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Om 18.15 
uur sluit Bas Reichert de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor de inbreng. 


