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

Gehouden op 17 april 2019 op het NIBI-bureau te Utrecht. 
 
Aanwezige leden: Ingeborg Scheurwater, Gert van Maanen, Maartje Kouwen, Vera van Noort, Steijn 
van Schie, Jaap Nolthenius, Harm Jaap Smit, Niek Persoon, Bas Reichert, John van Ruiten, Stanley 
Brul 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. 
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 11 april 2018. 
 
Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2018. 
 
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 2018 de alle 
activiteiten van het NIBI in grote lijnen naar voren zijn gebracht. Het blijft een uitdaging om 
als NIBI bij te dragen aan het bevorderen van wetenschap. Bijzonder in 2018 was het 
onderzoek naar de start van een carrière bij afgestudeerde masters. Op basis van de 699 
reacties is een goed beeld te geven, ook van de werkgevers die biologen in dienst nemen. 
Die werkgevers worden in 2019 weer betrokken bij het werkgeversonderzoek. Het NIBI heeft 
zich in 2018 bijzonder bemoeid met het proces Curriculum.nu. De inzet van het NIBI is 
steeds gericht op het goed verankeren van belangrijke biologie in de kerndoelen. NIBI 
reageert afzonderlijk en ook in IOBT verband. Bij de activiteit communicatie naar breed 
publiek was de uitgave van het boek Plassen over Kwallenbeten een hoogtepunt in een 
verder goed gevulde Week van de Biologie. In 2018 is werk verricht aan het binnenhalen van 
een groot project van RIVM. Verder is door de NIBI-medewerkers hard gewerkt om alle 
‘gewone dingen’ georganiseerd, geregeld en geschreven te krijgen. Vanaf eind van het jaar 
2018 ligt de focus op 100 jaar Vakblad voor Biologen. Stanley Brul vraagt nog hoe het NIBI 
kan zorgen voor aansluiting met aanpalende wetenschapsgebieden. Leen van den Oever 
merkt op dat het biologiedeel dat nu in het sectorplan staat vrijwel geheel bepaald is door 
informatie die het NIBI heeft aangebracht. Niek Persoon vindt de grote aandacht voor 
Curriculum.nu positief. Hij maakt zich zorgen over het proces en ziet graag dat het NIBI er 
als een terriër bovenop blijft zitten. Na bespreking wordt het jaarverslag door de Algemene 
Vergadering vastgesteld. 
 
4) Bespreking van de jaarrekening 2018 en de begroting 2019. 
 
Harm Jaap Smit geeft een toelichting op de jaarrekening. In algemene zin kan worden 
gezegd dat het jaar positiever dan begroot is verlopen. We begroten gezien de doelstellingen 
op break even. Harm Jaap Smit merkt op dat er veel terugkerende projecten zijn. Het 
aandeel van risicovolle projecten is klein. Het positieve saldo van ruim 34.000 euro is meer 
dan wat de vereniging per jaar mag over hebben van de belastingdienst. De grens is 15.000 
euro. Het gaat hier echter om een gemiddelde over jaren. Gezien het negatieve resultaat van 
2017 komt de vrijstelling op winstbelasting niet in gevaar. Gert van Maanen vraagt naar de 
hoogte van de winstbelasting. Harm Jaap Smit antwoord dat het gaat om 20 %. Mocht er 
eenmalig een grote meevaller zijn dan is een gesprek met de belastingdienst wellicht aan de 
orde. Vooralsnog moet het NIBI geld besteden aan de doelstellingen, dat is de hoofdzaak. 
Bas Reichert merkt op dat dit het doel moet blijven, ook omdat leden anders liever minder 
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betalen, dan indirect geld aan de belasting af te dragen. Leen van den Oever merkt nog op 
dat met het grote project van het RIVM de grens van het aantal evenementen en activiteiten 
wel in zicht komt. Gesteld dat de personeelsomvang gelijk blijft. Verder is het goed om te 
zien dat de verhuizing van het NIBI-bureau in 2018 voor het eerst de beoogde besparing laat 
zien.  
 
5) Verslag van de kascommissie over de jaarrekening 2018 en opmerkingen over de 
begroting 2019. 
 
De kascommissie, gevormd door de leden Jaap Nolthenius en Maurice Martens, doet bij 
monde van Jaap Nolthenius verslag van bevindingen. Allereerst excuseert hij Maurice 
Martens die wegens andere verplichtingen niet aanwezig kan zijn. Vervolgens gaat hij over 
tot het voordragen van de bevindingen. 
 
Op 11 april 2019 heeft de kascommissie de jaarlijkse controle van de cijfers over het boekjaar 
2018 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. 

Terugblik 
De kascommissie is tevreden over de inzichtelijkheid van de jaarrekening. De financiële 
situatie van het NIBI is duidelijk. De grote belangstelling voor de door het NIBI georganiseerde 
activiteiten en het stringente financieel beleid van het afgelopen jaar, waaraan alle 
betrokkenen hebben bijgedragen, hebben geleid tot een positief resultaat van € 34,452, =.  

De kascommissie is verheugd dat het aantal betalende leden met bijna 300 is toegenomen. 
De werving van studentleden via de studieverenigingen is succesvol gebleken en moet worden 
doorgezet. De kascommissie beveelt van harte aan om ook tweedegraads-leraren actief te 
benaderen. 

De kascommissie stelt vast dat het NIBI het afgelopen jaar in financiële zin goed heeft 
gefunctioneerd. 

Vooruitblik 
De kascommissie stelt aan de Algemene Vergadering voor om de winst toe te voegen aan het 
vermogen. De kascommissie blijft van mening dat het vermogen nog verder moet worden 
aangevuld, bijvoorbeeld tot een niveau van 50% van de vaste lasten van het NIBI.  

De kascommissie juicht toe dat het NIBI financieel ruimte heeft voor publieksinformatie. Het 
NIBI neemt zijn verantwoordelijkheid bij het behouden van de maatschappelijke positie van 
kernconcepten van de biologie, zoals evolutie en vaccinaties. De kascommissie wijst er, in dit 
kader, graag op dat NIBI vrijwel onafhankelijk is van subsidies. De begroting is gebaseerd op 
de uitgaven en inkomsten van jaarlijkse activiteiten en de contributies. De kascommissie 
ondersteunt dit van harte. 

De kascommissie ondersteunt het opnemen van een post in de begroting voor de viering van 
100 jaar Vakblad voor Biologen/Bionieuws, zoals in de begroting is opgenomen. Zij stelt vast 
dat het NIBI in lijn met zijn doelstellingen de biologie stevig op de kaart zet. 

De kascommissie stelt vast dat de begroting voor 2019 voorts gedegen en voorzichtig is 
opgesteld. 

Advies 
De kascommissie adviseert de Algemene Vergadering om het financieel jaarverslag 2018 
conform het voorstel van het bestuur vast te stellen, de begroting 2019 accorderen en de 
penningmeester te dechargeren. 
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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, die eerder nemen de benoeming aan. 
 
7) Vaststelling van de jaarrekening 2018, de begroting 2019 en de contributie voor 
2020. 
 
De Algemene Vergadering, gehoord hebbende het verslag van de kascommissie, stelt de 
jaarrekening 2018 vast en dechargeert de penningmeester voor het gevoerde beleid. 
Vervolgens wordt de begroting 2019 vastgesteld. Ook de contributie voor 2020 wordt 
conform voorstel vastgesteld. 
 
8) Bestuursverkiezing. 

 
Er zijn geen regulier aftredende bestuursleden. Bert Poolman heeft aangegeven dat hij geen 
tijd meer kan vrijmaken voor het bestuur en dus tussentijds aftreedt. Stanley Brul stelt voor 
dat het NIBI op zoek gaat naar een kandidaat die de verbinding kan leggen met het 
wetenschappelijke veld. 

9) Bionieuws. 
 
Gert van Maanen presenteert de nieuwe vormgeving van Bionieuws. Aanleiding is 100 jaar 
Vakblad voor Biologen. Gert van Maanen geeft een kort historisch overzicht. Er ontstaat een 
gesprek over de achtergrond van de leden en lezers van Bionieuws. Vera van Noort vraagt 
zich af of er duidelijkheid is over die achtergrond bijvoorbeeld qua interesse en qua leeftijd. 
Leen van den Oever merkt op dat er per lid van het NIBI niet veel kenmerken zijn 
opgenomen in de ledenadministratie. Stanley Brul merkt op dat er geen blad is voor 
Biomedische Wetenschappen en dat daar dus nog groei te behalen is. Gert van Maanen 
geeft aan dat er al veel biomedisch wordt behandel in Bionieuws, maat dat wellicht de keuze 
van beeld wat is aan te passen. Verder gaat hij op zoek naar een extra biomedische 
wetenschapper in de redactie adviesraad (RAR). Niek Persoon merkt op dat Bionieuws moet 
kiezen voor de veelkleurigheid van de biologie. Stanley Brul merkt nog op dat de moleculaire 
kant aan de orde moet komen. Leen van den Oever ziet graag meer over Nederlandse 
onderzoeksgroepen. Je kunt die los van de actualiteit exposure geven. Dat zorgt voor een 
zeker trots en betrokkenheid. Bas Reichert mist opinie en debat. Gert van Maanen geeft aan 
dat er dan wel een aanleiding moet zijn. Er wordt wat meer gekeken naar bijvoorbeeld 
Kamerdebatten. Bij in bedrijf zouden ook de grotere bedrijven in d picture moeten komen. 
Gert van Maanen geeft aan dat hij openstaat voor ideeën met betrekking tot de bedrijvenlijst. 
Bas Reichert vraagt zich af of het blad nog aansluit bij jonge lezers. Dat blijft een uitdaging. 
Leen van den Oever vraagt of de ankeilers duidelijker kunnen. Dat wordt meegenomen in de 
restyling. Niek Persoon ziet nog mogelijkheden in een micro-meso-macro indeling. Vera van 
Noort vindt dat nu weer ouderwets. Bas Reichert vraag naar de stand van zaken met 
betrekking tot de app en de site. Gert van Maanen antwoord dat de lancering staat gepland 
op 3 oktober 2019. Stanley Brul geeft nog aan dat Bionieuws beter bereikbaar moet worden 
gemaakt via de NIBI-site. 
 
10) Rondvraag en sluiting. 
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
Niets meer aan de orde zijnde sluit Stanley Brul de vergadering.  


