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‘Nieuwe leden winnen en behouden’

De koers van de KNCV

‘Elk lid is een stukje KNCV’

‘Biologie wordt lego’

C3 gaat voor chemie



	 3	 Voorwoord

	 4	 Jan	de	Wit,	een	man	met		
een	missie

	 	 Als	voorzitter	van	het	bestuur	was	Jan	de	Wit	in	2005	

nauw	betrokken	bij	de	KNCV.	Een	van	zijn	speerpunten	

was	de	nieuwe	opzet	van	het	jaarcongres	met	als	resul-

taat	Het	Element.	“We	hebben	een	succesvol	congres	

neergezet	met	alle	leeftijdsgroepen.”

	 6	 Jong	KNCV	laat	van	zich	horen
	 	 Dianne	Maasdijk	is	blij	dat	er	een	afdeling	Jong	KNCV	

is	opgericht.	De	vierdejaars	farmaceutische	weten-

schappen	zit	in	het	bestuur.	“Ik	ondersteun	dit	initiatief	

graag.”

	 7	 Sectie	Katalyse	communiceert	via	
twee	sporen

	 	 De	communicatie	van	de	Sectie	Katalyse	is	in	handen	

van	Matthijs	Ruitenbeek.	Via	internet	en	nieuwsbrieven	

probeert	hij	de	meerwaarde	van	het	lidmaatschap	van	

de	sectie	onder	de	aandacht	te	brengen.

	 8	 Activiteiten	en	interne	relaties

	10	 Marjan	Sewradj	als	spin	in	het	web
	 	 Marjan	Sewradj	verzorgt	al	vijfentwintig	jaar	de	ledenad-

ministratie	van	de	KNCV.	Ze	begon	met	kaartenbakken	

en	werkt	nu	met	het	digitale	ledenboek	op	de	website.

	 11	 Iwan	Thonus	over	de	koers	van	de	
KNCV

	 	 Volgens	KNCV-directeur	Iwan	Thonus	stond	2005	in	

het	teken	van	verandering.	Voorbeelden	zijn	het	nieuwe	

voorjaarscongres,	de	lancering	van	Het	Element	en	de	

verbeterde	website.	“Het	is	belangrijk	om	als	vereniging	

zichtbaar	te	zijn	en	te	blijven.”

	14	 Henny	Kimmels	wil	leden	een	huis	
bieden

	 	 In	het	KNCV-Bestuur	nam	Henny	Kimmels	de	afgelo-

pen	drie	jaar	de	portefeuille	interne	relaties	voor	zijn	

rekening.	Zijn	doel	was	een	brug	te	slaan	tussen	het	

bestuur	en	de	secties.	Inmiddels	zijn	met	veel	secties	

al	gesprekken	gevoerd.	“De	aandacht	voor	de	secties	

wordt	zeer	gewaardeerd.”

	16	 De	fascinaties	van	Alexander	
Duyndam

	 	 C2W-hoofdredacteur	Alexander	Duyndam	weet	wat	er	

leeft	in	de	chemie.	In	het	vernieuwde	lijfblad	van	de	
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Voor	u	ligt	het	KNCV	Jaarverslag	2005.	Het	is	dit	jaar	in	

een	 nieuw	 jasje	 gestoken.	 In	 plaats	 van	 droge	 kost	

krijgt	 u	 een	 prettig	 leesbare	 tekst.	 Immers,	 een	 jaar-

verslag	is	niet	alleen	een	document	dat	is	bedoeld	om	verant-

woording	af	te	leggen	of	om	de	geschiedenis	weer	te	geven.	Het	

is	ook	en	vooral	een	communicatiemiddel	naar	de	samenleving,	

naar	de	achterban,	naar	de	leden,	naar	u.

‘Moleculen,	mensen,	meningen’	was	ons	motto	in	2005	en	

zal	 dat	 tevens	 in	 2006	 zijn.	De	KNCV	wil	 ruimte	 bieden	 aan	

mensen	en	hun	meningen.	Als	vereniging	staan	wij	midden	in	

de	samenleving	en	dit	verslag	is	daarvan	een	weerslag.

Natuurlijk,	 u	 zult	 er	de	 feiten	 vinden	zoals	u	dat	 van	ons	

gewend	bent.	Daarnaast	treft	u	ook	interviews	aan	met	mensen	

die	op	allerlei	manieren	bij	de	KNCV	betrokken	zijn.	Zij	 laten	

hun	licht	schijnen	op	de	KNCV	en	de	ontwikkelingen	op	chemie-

gebied	in	brede	zin.	De	meningen	lopen	uiteen	en	bieden	u	de	

mogelijkheid	zelf	een	gefundeerde	opinie	te	vormen.	

Het	is	niet	uitgesloten	dat	u	bepaalde	informatie	mist.	In	dat	

geval	adviseren	wij	u	om	de	website	van	de	KNCV	te	raadplegen	

(www.kncv.nl).	Daar	is	nog	veel	meer	informatie	te	vinden,	zoals	

de	uitgebreide	jaarverslagen	van	de	secties	en	de	kringen.

Wij	hebben	dit	verslag	met	veel	plezier	gemaakt	en	hopen	

dat	u	het	met	evenveel	plezier	zult	lezen.	Uiteraard	houden	wij	

ons	aanbevolen	voor	uw	commentaar	en	suggesties.

Peter	Folstar,	voorzitter

Iwan	Thonus,	secretaris
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Voorwoord

Colofon

KNCV	wordt	hier	regelmatig	over	bericht.	Duyndam	

vindt	de	ontwikkelingen	in	de	life	sciences	spannend.	

“Biologie	wordt	lego,	zelfs	printen	van	weefsel	komt	

binnen	bereik.”

	 18	 C3	maakt	jonge	mensen		
enthousiast	voor	het	vak

	 	 Ook	in	2005	is	Stichting	C�	druk	in	de	weer	geweest	

met	de	promotie	van	chemie.	Met	de	programma’s	

Expedition	Chemistry,	The	Chemical	Factory	en	Feel	the	

Chemistry	bereikt	ze	kinderen,	vmbo-leerlingen	en	het	

voortgezet	onderwijs.	

	20	 Riet	Hilhorst	van	de	NBV	blikt		
terug	op	2005

	 	 Riet	Hilhorst	is	vicevoorzitter	van	de	Nederlandse	

Biotechnologische	Vereniging,	een	open	sectie.	Ze	pleit	

voor	een	sterkere	betrokkenheid	tussen	de	KNCV	en	de	

secties.	“We	hebben	een	gemeenschappelijk	doel	in	het	

winnen	van	nieuwe	leden.”

	22	 Feiten	en	cijfers

	25	 Jaarrekening	2005

	 31	 Algemene	gegevens	KNCV-Bureau	
en	Secties	en	Kringen
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De beroepsvereniging KNCV wordt 
sinds 1903 gedreven door het maat-

schappelijk belang van de chemie. Ze biedt onderdak aan 
mensen die betrokken zijn bij de chemie en aanverwante 
disciplines als life sciences en procestechnologie.

De KNCV vormt een bron van kennis en inspiratie. Ze 
komt actief op voor de belangen van haar leden, van stu-
dent tot gepensioneerden. Ze ondersteunt hen in hun pro-
fessionele ontwikkeling en biedt waardevolle diensten. De 
vereniging draagt bij aan het debat over zaken die spelen 
op het terrein van de chemie.
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Vlietweg 16
Postbus 249, 2260 AE Leidschendam
T 070-337 87 09
F 070-337 87 99
E kncv@kncv.nl
W www.kncv.nl

Samenstelling en Fotografie
Jan-Willem Toering

Eindredactie
Franny Scholte
Marianne O’Breen

Vormgeving en Opmaak
Twindesign bv, Culemborg

Uitgeverij
Bèta Publishers b.v.

Drukkerij
Senefelder Misset BV



‘We moeten beter laten zien hoe interessant bètavakken zijn’, 
kopte een artikel in Technisch Weekblad van februari 2001. 
De uitspraak werd opgetekend uit de mond van Jan de Wit, 

op dat moment Stafdirecteur Technologie bij AKZO Nobel. 
De voorzitter van het KNCV is in de even jaren afkomstig uit 

de wetenschappelijke wereld en in de oneven jaren uit het be-
drijfsleven. In 2005 lag de bal bij het bedrijfsleven en werd de 
voorzittersrol ingevuld door De Wit, afkomstig van Akzo Nobel. 
Daar was hij verantwoordelijk voor de externe contacten die 
het bedrijf onderhield met de buitenwereld op het gebied van 
de technologie. “Een soort schakelpunt van binnen naar buiten 

en andersom”, zoals hij dat zelf noemt. “Als een bepaald topin-
stituut bezig was met programma dat interessant kon zijn voor 
Akzo Nobel, dan onderhield ik de contacten en probeerde ik bin-
nen het bedrijf mensen en middelen vrij te maken. Als zo’n pro-

ject eenmaal op eigen benen stond, kon een businessunit zich er-
over ontfermen en begon ik weer met een nieuw programma.”

Internet
Het zoeken naar kennis buiten het eigen bedrijf is volgens De Wit 

een gevolg van de globaliseringsgolf eind jaren negentig en de niet 
te stuiten opmars van internet. “In combinatie met de steeds goed-
koper wordende transportkosten ontstond de situatie dat je elk pro-
duct overal ter wereld kon bestellen. Dat betekende een verheviging 
van de concurrentie, druk op de prijs, druk op de marge en - als je 

verder niets aan je kosten doet - druk op je winst.”
Als antwoord op die ontwikkeling schrapten bedrijven zo’n beetje alles 

wat met de lange termijn te maken had. De Wit: “Dat scheelde in de 
kosten, maar daarmee werd de concurrentiekracht van een on-

derneming natuurlijk ondermijnd. Mijn visie is dat een 
bedrijf ook aan langetermijnonderzoek moet 

doen om zich uiteindelijk te kunnen on-
derscheiden van de concurrentie. Als 

je dat niet meer zelf wilt of kunt 
doen, dan moet je ervoor zorgen 

dat de kennis die buiten het be-
drijf aanwezig is geschikt 
wordt gemaakt om te worden 
opgenomen.”

Vanwege de intensieve 
contacten met de buiten-
wereld keerde De Wit en-
kele jaren geleden terug 

‘We moeten laten zien dat we er zijn en dat we wat voor de leden kunnen betekenen.’ Aan het 
woord is Jan de Wit, in 2005 voorzitter van de KNCV. Een gesprek met een man met een missie.
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‘Je hoeft geen uit vinder te 
ziJn om bèta leuk  te vinden.’



naar de KNCV. “Het lidmaatschap van de 
KNCV paste goed bij mijn functie. Juist 
daar ontmoette ik namelijk veel mensen 
met wie ik ook beroepsmatig omging.”

Speerpunten
Als voorzitter van het bestuur waren er 

twee punten die De Wit tot zijn speerpun-
ten rekende. In de eerste instantie de opzet 
van het jaarcongres. “Het was mij opgeval-
len dat de leeftijdsgroep van dertig tot vijf-
tig jaar compleet afwezig was, terwijl je het 
daarvan juist moet hebben als je in termen 
van continuïteit denkt. Ook had de opzet 
iets oubolligs. Ik vond dat we een congres 
moesten organiseren waarbij alle leeftijds-
groepen waren vertegenwoordigd. Het 
moest er gezellig zijn, ongeacht het mo-
ment waarop je binnenliep. Je moest con-
tinu het gevoel krijgen: hier is iets aan de 
gang. Bovendien moest er voor elk wat 
wils zijn, of je nou uit de industrie kwam 
of uit de wetenschappelijke wereld.”

Het resultaat was Het Element, een totaal 
ander congres dan men van de KNCV ge-
wend was. De Wit: “We hebben geprobeerd 
om een zo divers mogelijk programma te 
maken. Ik denk dat we erin zijn geslaagd 
om een succesvol congres neer te zetten. 
We hadden inderdaad alle groepen van  
alle leeftijden binnen. Er zijn natuurlijk 
nog wel verbe-

terpunten, maar dat zijn technicalities. Uit 
de evaluatie is gebleken dat men het een 
goede basis vindt om zo verder te gaan. 
Het Element krijgt dus een vervolg.”

Ten tweede viel het De Wit op dat heel 
veel jonge mensen geen lid blijven van de 
KNCV. Ze worden wel lid omdat er in het 
begin vrijwel geen kosten aan verbonden 
zijn, maar op het moment dat ze contribu-
tie moeten gaan betalen, vragen ze zich af 
wat de KNCV voor toegevoegde waarde 
heeft. “We hebben ons afgevraagd wat we 

zouden kunnen doen om juist die jonge 
leden vast te houden. Een van de ideeën 
was om een chatsite te openen waarop 
jonge mensen aan de hand van bepaalde 
onderwerpen met elkaar in discussie zou-
den kunnen gaan. Dat startte even veelbe-
lovend, maar toch heeft dit initiatief de 
verwachtingen nog niet waargemaakt. Ik 
heb besloten om ook dit jaar dit speerpunt 
nog bij mij te houden. Inmiddels hebben 

we met de oprichting van een 
afdeling Jong KNCV een nieuw 
initiatief ontwikkeld. Elk lid tot 
35 jaar is automatisch lid van 
Jong KNCV. We hebben al een 
paar vergaderingen met het 
bestuur gehad en ik heb er alle 
vertrouwen in. Allemaal jonge 
mensen die studeren, die net 
met hun eerste baan zijn be-
gonnen of die al een stukje 
verder zijn, allemaal met ge-
weldig enthousiaste plan-

nen. Uit de contributie wordt een klein 
bedrag opzijgezet om de activiteiten van 
Jong KNCV te ondersteunen. De doelstel-
ling is om een hele hoop nieuwe leden te 
winnen en vooral ook te behouden.”

BIjzonder hoogleraar
Dit jaar treedt De Wit af als voorzitter van 

de KNCV. Met het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd heeft hij zijn actieve 
loopbaan bij Akzo Nobel beëindigd. Op dit 
moment is hij als bijzonder hoogleraar 
verbonden aan de Radbouduniversiteit 
Nijmegen. De Wit is al sinds 2000 bij de 
universiteit betrokken. Zijn baan bij Akzo 
Nobel bracht met zich mee dat hij veel con-
tacten had met universiteiten. Het viel 
hem op dat universiteiten nog erg veel 
naar binnen zijn gekeerd. 

“Ik vond dat ze veel meer zouden moe-
ten laten zien wat er in de buitenwereld 
allemaal te koop is. Dat ook een studie 
scheikunde een uitstekende voorberei-
ding kan zijn op vele functies anders dan 
onderzoeker en leraar. En ja, dat je ook 
met een studie scheikunde manager kunt 
worden. Er bestaat een stereotiep beeld 
van iemand die scheikunde gaat stude-
ren: het is een heel moeilijke studie, je 
verdient er geen stuiver mee en je staat 
de rest van je leven op een laboratorium 
te prutsen. En erger nog: je baas heeft be-
drijfskunde gestudeerd. Dat zijn foute 
beelden, daarom zijn het ook stereoty-
pen, maar ze leven wel. Mijn gespreks-
partners herkenden dat beeld en vroegen 
vervolgens of ik daar geen vorm aan zou 
willen geven als bijzonder hoogleraar-
schap Research, Strategie en Manage-
ment. Het was te combineren met mijn 
functie bij Akzo Nobel en dus ik heb - na 
afstemming met de raad van bestuur - ja 
gezegd.”

Missie 5

‘Mensen moeten meer 
bèta-minded worden’
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20 Het element

Bert Meijer ontvouwt zijn visie op de moleculaire 

wetenschappen.

Netwerken op Het Element tijdens de lunch.

Op de website www.hetelement.nl zijn videobeelden

van de dag te zien. Foto’s: Jarno Verhoef

Enkele ‘bekende’ bezoekers oriënteren zich op de bedrijfsexpo.

het 
element 

2005

Advertentie

20_21_Eleme
nt_c2w20 1.

qxp  24-11-
2005  15:00

  Pagina 20

Het jaarcongres nieuwe stijl, een 

productie van de KNCV in samen-

werking met C2W, heeft meer dan

vijfhonderd bezoekers getrokken. 

Het overgrote deel van hen is dik

tevreden, blijkt uit de evaluatie. 

Men geeft dan ook aan volgend 

jaar zeker weer te komen. 

C2W20 - 3 DECEMBER 2005          

21Het element

Scholiere die op uitnodiging van Stichting C3 spreekt 

over chemie op school.

De presentatie was in handen van Martine Grünwald, die de dag opende met een Innovatielied.

Advertentie
Het Element kon ook rekenen op jong bezoek.
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Dianne Maasdijk zit in het
 bestuur van Jong KNCV.

“Wij verwachten dat de KNCV 
activiteiten organiseert die 
voor jonge leden relevant 

zijn. Bijvoorbeeld een cursus solliciteren 
of interne lezingen om je blik eens voor-
zichtig op de scheikundewereld te richten. 
In sommige opzichten voorziet de KNCV 
daarin. Maar als ik rondkijk op de KNCV- 
jaarcongressen, dan vraag ik me af of de 
beleidsmakers echt goed weten wat jonge 
leden bezighoudt. Die zoeken namelijk 
toegankelijke dingen, geen sectievergade-
ringen. Ook de promotie is wat oubollig, 
postertje hier, flyertje daar. Mensen moe-
ten te veel moeite doen om de posters te 
ontcijferen.” 

“Dat de KNCV nu een afdeling Jong 
KNCV heeft opgericht, vind ik dan ook 
uitstekend. Het doel van dit nieuwe or-
gaan is om de KNCV ideeën te geven over 
hoe je jonge leden beter kunt bereiken. Ik 
zit zelf in het bestuur. De nieuwe afde-
ling zal meer uitvoerend zijn en krijgt de 
ruimte om zelf activiteiten te organiseren 
voor leden tot en met 35 jaar. Uit het feit 
dat de KNCV hiervoor ook een budget wil 
vrijmaken, blijkt dat het een serieus initi-
atief is. Ik ondersteun dat graag.” |
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Laten zien dat chemie interessant en 
leuk is, is langzaam maar zeker een soort 

missie van De Wit geworden. Er moet vol-
gens hem nog steeds heel veel gebeuren. 
“Ik blijf erop hameren dat de bètaopleidin-
gen aantrekkelijker en toegankelijker ge-
maakt moeten worden. Maar vooral dat het 
imago van de bètastudie kantelt. Ik ben er-
van overtuigd dat de animo voor een bèta-
studie explosief stijgt als je laat zien dat er 
ook een deur is naar strategische of ma-
nagementposities in het bedrijfsleven of 
vele andere posities die nu door niet bèta-
opgeleiden worden ingenomen.” 

Toen De Wit in Nijmegen aantrad, is hij 
eerst eens gaan kijken naar het curriculum 

van een chemiestudent anno 2001. Dat 
bleek nog hetzelfde te zijn als in 1963 toen 
hij begon. “Veel wiskunde, veel natuur-
kunde en veel thermodynamica, en waar-
om? Omdat in het tweede jaar het vak 
kwantumchemie wordt gegeven en daar 
heb je die basis voor nodig. Ik vroeg aan de 
betrokken professor hoeveel studenten hij 
kreeg die doorgingen in dat vak. Zijn ant-
woord: één per jaar, als het meezit. Dat 
schiet dus niet echt op. Ik stelde een afstu-
deerfase voor met vakken als organisatie-
kunde, ondernemerschap en financieel 
economisch management, zodat men na 
de studie niet per definitie op een laborato-
rium terechtkomt, maar bijvoorbeeld op 

een ministerie. Ik vind het namelijk 
vreemd dat bij het ministerie over miljar-
den aan subsidies voor techniek wordt be-
slist door economen.”

Het is allemaal onderdeel van de vragen 
die De Wit bezighouden: “Hoe zorgen we 
ervoor dat mensen meer bèta-minded wor-
den, dat ze weten dat je geen uitvinder 
hoeft te worden om bèta leuk te vinden, dat 
mensen zich ervan bewust worden dat veel 
van de dingen om ons heen niet zo van-
zelfsprekend zijn als ze lijken. Dat zijn 
voor mij grote uitdagingen. Ik ontleen heel 
veel plezier aan het bijdragen aan een ant-
woord op die vragen.” |

‘JoNgE lEDEN zoEKEN toEgANKEliJKE DiNgEN’

dianne Maasdijk
•	 Vierdejaars	farmaceutische		

wetenschappen
•	 Stagiair	C3
•	 Studentlid	van	de	Commissie	Studentleden
•	 Bestuurslid	Jong	KNCV
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CommuNiCatie	
Via	twee	SporeN
Matthijs Ruitenbeek doet de communicatie voor de Sectie Katalyse. Via internet  
en nieuwsbrieven brengt hij de meerwaarde van de sectie onder de aandacht. 

vijftien jaar geleden werd Matthijs 
Ruitenbeek lid van de KNCV om 
een brede indruk te krijgen van wat 

er speelt op chemisch gebied in Nederland. 
De afgelopen jaren heeft hij zich actief 
beziggehouden met de onlinecommunica-
tie voor de Sectie Katalyse. Dat bleef niet 
onopgemerkt. Inmiddels zit hij in het be-
stuur met als taak communicatie.

“Onze sectie heeft bijna vijfhonderd le-
den. De fluctuatie in ons ledenbestand 
volgt ongeveer de trend van de KNCV. 
Mensen kijken tegenwoordig op een an-
dere manier tegen het lidmaatschap van 
zo’n sectie aan. Vroeger werd je automa-
tisch lid als je afgestudeerd was in een be-
paald vakgebied, nu wordt er veel kritischer 
gekeken naar wat er te halen valt. Boven-
dien kun je via internet zoveel informatie-
bronnen aanspreken dat de meerwaarde 
niet meer door iedereen wordt gezien.”

hBo BedIenen
Als bestuurslid van de sectie wil Ruiten-

beek de meerwaarde van het lidmaat-

schap verduidelijken via twee sporen. 
“Allereerst willen we het hbo nadrukke-
lijker gaan bedienen. De sectie is altijd 
wat meer gericht geweest op academici, 
terwijl er voor hbo’ers niet echt een goed 
podium is om kennis te delen. In het ver-
leden hebben we geëxperimenteerd met 
een symposium specifiek gericht op hbo, 
hts en hlo. Daar werd met een heel an-
dere insteek gekeken naar onderzoek, 
vanuit een meer praktische invalshoek 
en dat is goed aangeslagen. In het sectie-
bestuur is nu specifiek iemand benoemd 
die daar gericht aandacht aan gaat beste-
den.” 

“Het andere spoor is om te kijken of we 
via de website en de nieuwsbrief de katalyse-
wereld wat meer kunnen laten leven zodat 
ook aio’s en afstudeerders behoefte krijgen 
om in dat netwerk te duiken en te ontdek-
ken dat je via dat netwerk meer exposure 
kunt krijgen. Inmiddels zijn ook de andere 
gremia die zich in Nederland met katalyse 
bezighouden binnenboord en hebben we 
een gezamenlijk katalyseportal opgezet, 

een soort landelijk platform voor informa-
tieuitwisseling op ons vakgebied. Dit kata-
lyseportal wordt net als onze sectiewebsite 
gehost door de KNCV.” 

tevreden
“We zijn bijzonder tevreden over de ma-

nier waarop de KNCV de websites mo-
menteel aanpakt. Er is een heel goede 
module opgezet waarmee de secties hun 
websites zelf kunnen updaten en dat 
werkt uitstekend. Je merkt heel duidelijk 
dat de KNCV druk bezig is met communi-
catie. Dat zie je aan de website en zeker 
ook de middelen die daarbij gekozen zijn 
zoals de contentmanager en de nieuws-
brieven. Die zijn modern en bruikbaar. 
Bovendien ben ik heel goed te spreken 
over het vernieuwde C2W. Ik lees het 
graag, de frequentie is goed en er is een 
mooie balans tussen korte berichten en 
wat meer uitgebreide artikelen. Als wij 
ons als sectie in diezelfde richting kun-
nen profileren zie ik de toekomst met ver-
trouwen tegemoet.” |

sectie	katalyse
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Interne relaties�

          Kncv jaarverslag 2005

Activiteiten en inte rne relAties
KNCV VoorjaarsbijeeNKomst
De voorjaarsbijeenkomst van de Kncv is 
dé dag voor vak en beroep binnen chemie, 
life sciences en procestechnologie. sec-
ties en werkgroepen van de Kncv verzor-
gen parallelsessies die stilstaan bij trends 
en ontwikkelingen in het vak- en werkge-
bied. 
De voorjaarsbijeenkomst 2005 was een 
groot succes met een recordaantal van 
550 bezoekers, onder wie veel jongeren. 

vijftien secties en werkgroepen verzorgden 
een parallelsessie.

Deelnemende secties
• The power of molecular art -  

sectie Organische chemie
• Zwart goud uit de bronnen -  

sectie Procestechnologie
• sharing good practices binnen wo en 

hbo - sectie scheikunde Onderwijs
• Omega 3: uitdagingen voor voeding en 

C2W9 - 14 MEI 2005
Nieuws10
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Trotse bezitter van een gouden plak voor zijn baanbreken-
de onderzoek naar de structuur en dynamica van water.

Orde uit chaos. Als afsluiting nam prof.dr. Hans
Wesselingh de bezoekers op ludieke wijze mee in zijn

pogingen om zijn boekenkast op te ruimen. 

Beiden goed voor goud. Links prof.dr. Huib Bakker, winnaar Gouden Medaille, 
en rechts ing. Sandra van Dingenen, winnaar van de Gouden Spatel.

VEEL BEZOEKERS 
OP VOORJAARSBIJEENKOMST

Stichting C3 ontwikkelde samen met studenten van de Hogeschool Amsterdam een viertal chemisch
getinte computerspelletjes voor lagere scholen. De congresdeelnemers konden zich naar hartelust 

uitleven op de nieuwe games. De spelletjes zullen voor de zomer te bewonderen zijn op 
de website van Stichting C3: www.c3.nl

De KNCV-voorjaarsbijeenkomst van 26
april had een record aantal bezoekers.

Meer dan 500 mensen waren op het geva-
rieerde programma afgekomen. De voe-
dingsdeskundigen spraken over de uitda-
gingen van omega-3-vetzuren, de sectie
organische chemie kwam bijeen rond het
thema ‘The Power of Molecular Art’. De
sectie Chemie in Context debatteerde over
de transitie naar duurzame chemie.
Daarnaast werden de Gouden Medaille
en de Gouden Spatel 2004 uitgereikt. 
Uiteraard staat er voor 2006 weer een
voorjaarsbijeenkomst gepland, en wel op
25 april. |
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technologie - nvvl
• vervuilend zwart goud -  

sectie Milieuchemie, in samenwerking 
met de nvT-sectie Milieutoxicologie

• Trends en ontwikkelingen in Ir en  
raman spectroscopie - Infrarood & 
raman Discussiegroep

• Het periodiek systeem, ordeningsfeest 
of dwangbuis? -  
Werkgroep Historie der chemie

• Discussies over thermodynamica - 
Werkgroep Thermodynamica

• chemie in transitie -  
sectie chemie in context

• energy : down to earth or sky high? - 
chemie Management groep

• Dunne film zonnecellen -  
sectie anorganische & Fysische  
chemie

• Het beroep van octrooigemachtigde - 
sectie chemie & recht

• Duurzame ontwikkeling in hoger che-
misch onderwijs -  
sectie chemie in context

• grid-computing -  
sectie computertoepassingen

• leren motiveren - 
commissie student leden

Plenaire Lezing
Prof. ir. Hans Wesselingh sloot de dag af 
met een wervelende lezing. aan de hand 
van zijn boekenkast nam hij de deelne-
mers mee naar de wereld van product-
technologie, onderwijs en innovatie.

Prijsuitreikingen en benoemingen 
• gouden spatel 2004 aan ing. sandra 

van Dingenen
• gouden Medaille 2004 aan prof. dr. 

Huib Bakker
• Benoeming tot 

‘lid van ver-
dienste’: dr. 
Hans van 
spronsen en 
drs. Henk 
van  
’t Holt |

Datum:	 	
26 april 2005
Locatie:	 	
De reehorst 

Dag voor vak & beroep

Dinsdag 26 april 2005

Congrescentrum De Reehorst, Ede

Parallelsessies van de secties:Organische Chemie • Procestechnologie • Scheikunde Onderwijs •
Milieuchemie i.s.m. NVT-Milieutoxicologie • Infrarood & Raman
Discussiegroep • Nederlandse Vereniging voor Voedingsleer en
Levensmiddelentechnologie • Werkgroep Historie der Chemie •
Werkgroep Thermodynamica • Chemie in Context • Chemie
Management Groep • Anorganische & Fysische Chemie • Chemie
en Recht • Computertoepassingen • Commissie Student Leden

Meer informatie 
www.voorjaarsbijeenkomst.kncv.nl
KNCV • Postbus 249 • 2260 AE Leidschendam • 070 337 87 90

VOORJAAR S
B IJ E E N KOM ST

10_ADV_KNCV_congres.qxd  21-01-2005  07:44  Pagina 10



 
Interne relaties

Kncv jaarverslag 2005                    

�

aLgemeNe iNformatie seCties
In 2005 werden twee secties in goed over-
leg met het sectiebestuur opgeheven:

Werkgroep Chemmic
De Werkgroep chemmic probeert de  
implementatie van IcT in het chemie-
onderwijs op een aantal manieren te be-
vorderen. jarenlang heeft de werkgroep 
pionierswerk verricht door scheikunde-
docenten te voorzien van informatie en 
op te leiden via cursussen, trainingen en 
studiedagen. gezien de ontwikkelingen 
binnen het scheikundeonderwijs op  
digitaal gebied is de relevantie van het 
werk van de werkgroep de afgelopen  
jaren afgenomen. Om deze reden is  
tijdens een alv van de werkgroep una-
niem besloten om de werkgroep op te 
heffen. Het batig saldo van de werkgroep 
is ten goede gekomen aan stichting 
communicatie centrum chemie (c3) 
aan een IcT gerelateerd project.

sectie Chemie in Context (CiC)
De sectie cic heeft als doelstelling dilem-
ma’s van de chemie te signaleren en me-
ningsvorming en debatten te stimuleren. 
Binnen de Kncv treedt de sectie op als 
intermediair tussen chemie en de samen-
leving. na wederzijds overleg hebben de 
sectie en het Kncv-Bestuur geconclu-
deerd dat de organisatievorm, een sectie 
met een beperkt aantal leden, niet ge-
schikt is om invulling te geven aan dit 
brede taakgebied. De Kncv heeft dan 
ook besloten om een adviescommissie 
chemie & Maatschappij te benoemen 
die de activiteiten van de sectie gaat over-
nemen. Prof. dr. alle Bruggink is tijdens 
de alv in november benoemd tot be-
stuurslid chemie & Maatschappij. Hij 
moet de schakel zijn tussen de advies-
commissie en het Kncv-Bestuur. Het 
werk van de sectie van de afgelopen jaren 
op het gebied van chemie en de maat-
schappij wordt daarmee voortgezet. |

Activiteiten en inte rne relAties

seCtiegesPreKKeN
Met hun activiteiten en netwerkfunctie 
vormen de secties de pijlers van de ver-
eniging. Om de banden met de secties 
aan te halen en te versterken, heeft het 
Kncv-Bestuur besloten om in een peri-
ode van drie jaar gesprekken te gaan 
voeren met alle secties. Met deze ge-
sprekken blijven de secties en het Kncv-
Bestuur van elkaar op de hoogte wat er 
speelt en kan bekeken worden waar 
meer samenwerking mogelijk is.
In 2005 zijn de volgende secties bezocht: 
sectie Milieuchemie, sectie Organische 
chemie, sectie Procestechnologie, sec-
tie scheikunde Onderwijs, sectie Macro-
moleculen, sectie vloeibare Kristallen 
en surfactanten, sectie radio en stralen-
chemie en sectie anorganische & Fysi-
sche chemie.

onderwerpen
Onderwerpen die werden besproken zijn 
missie, visie en strategie van de sectie 
en ook knelpunten en bedreigingen  
die de sectie ondervindt. Thema’s als  
ledenbehoud, werving en onderlinge 
communicatie kwamen aan bod. Met 
een aantal secties werden vervolgacties 
afgesproken.
Door deze gesprekken te voeren, heeft 
het Kncv-Bestuur meer inzicht gekre-
gen in wat er speelt bij de secties en kan 
het zijn beleid hierop afstemmen. Daar-
naast kan het Kncv-Bureau zijn dienst-
verlening aan en communicatie met de 
secties verbeteren. vanuit de bezochte 
secties werd positief gereageerd op de 
gesprekken. |

VoorzittersoVerLeg
jaarlijks komt het Kncv-Bestuur bij el-
kaar met vertegenwoordigers van de 
secties. Tijdens de vergadering wordt 
een aantal onderwerpen besproken die 
binnen de vereniging spelen. In 2005 
kwamen de volgende onderwerpen aan 
bod: voorjaarsbijeenkomst 2006, activi-
teitenplan en Begroting 2006, geldmid-
delen in Beheer, Werving en behoud van 
jonge sectieleden.
een groot deel van de vergadering werd 
besteed aan een interactieve workshop 
over de werving en behoud van jonge 
sectieleden. Uit alle sectiegesprekken 
die zijn gevoerd, komt als gemeenschap-
pelijke zorg- en knelpunt het werven en 
behouden van jonge leden naar voren. 
Het Kncv-Bestuur wil hierin een cen-
trale faciliterende rol spelen en heeft 
daarom deze workshop op de agenda 
gezet. De uitkomsten van de workshop 
worden meegenomen in een wervings-
plan dat in 2006 in overleg met de sec-
ties wordt uitgewerkt. |

Datum: 27 oktober 2005
Locatie: nH Hotel, Utrecht

KriNgoVerLeg
In het afgelopen jaar heeft het Kncv- 
Bestuur twee keer gesproken met de ze-
ven kringen van de vereniging. Tijdens dit 
overleg werden ervaringen uitgewisseld 
over de activiteiten. Tevens werd de kring-
folder besproken die in 2005 is ontwikkeld 
om (potentiële) leden op de hoogte te stel-
len van de activiteiten van de kringen.   |

Data: 2� februari 2005, 17 oktober 2005
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Inmiddels houdt Marjan Sewradj niet 
alleen de ledenadministratie bij van de 
KNCV, maar ook van de open secties 

NBV, NVBMB, NVVL en de Vereniging 
voor Toxicologie. Ze fungeert zo als spin in 
het web en dat gaat haar prima af.

KaarteNbaKKeN
Toen Sewradj begon, werkte ze nog met 

kaartenbakken. In de loop der tijd is er veel 
veranderd. Sinds 2004 staat het digitale 
ledenboek op de website en kunnen de le-
den hun gegevens zelf beheren en aanvul-
len. Zoals bij elk nieuw systeem zaten er 
ook aan de digitale variant haken en ogen. 
Met name het synchroniseren van de gege-
vens leverde in het begin aardig wat hoofd-
brekens op. Maar na de nodige uurtjes zijn 

Marjan Sewradj vindt kwaliteit voor de leden belangrijk.

sPIn In HeT 
WeB BIj De Kncv
Al vijfentwintig jaar is Marjan Sewradj het vaste vertrouwde 
aanspreekpunt op de ledenadministratie van de KNCV.

de kinderziektes opgelost en loopt het  
systeem redelijk naar verwachting.

In het digitale ledenboek zijn alle gege-
vens van de leden te vinden en Sewradj 
zorgt ervoor dat het systeem up-to-date 
blijft. Elke dag worden de nieuwe wijzigin-
gen doorgevoerd. Op dit moment heeft 
bijna 25 procent van de leden zich geregi-
streerd. Sewradj: “Het registreren neemt 
met name een vlucht na een mailing. Zo 
hebben we bijvoorbeeld net de acceptgiro’s 
verstuurd voor de contributie en dat merk 
je direct aan de hoeveelheid registraties die 
dan toeneemt.” 

geeN aNtWoorDaPParaat
Binnenkort volgt er een mailing naar alle 

leden met de uitnodiging om naar de web-

site te gaan en de persoonlijke gegevens , 
zoals die bekend zijn bij de KNCV, te  
controleren en waar nodig te wijzigen.  
Sewradj: “Ik krijg een heleboel mailtjes 
naar aanleiding van de acceptgiro over de 
contributie. Ik probeer al die mailtjes zo 
snel mogelijk te verwerken en als je een 
vraag stelt, dan krijg je ook een antwoord. 
Kwaliteit voor de leden vind ik heel erg be-
langrijk. Mensen kunnen mij altijd even 
bellen. Ze krijgen mij aan de telefoon en 
niet een antwoordapparaat dat een keuze-
menu voorleest, toets 1, toets 2 en sluit af 
met een hekje. Ik probeer zo lang mogelijk 
het antwoordapparaat buiten de deur te 
houden en de mensen zelf te woord te 
staan. Als iemand een vraag heeft, is een 
telefoontje naar 070-337 87 97 voldoende 
om mij aan de lijn te krijgen. En wie een 
mailtje stuurt naar ledenadministratie@
kncv.nl komt direct in mijn postbak  
terecht.” |

‘Mensen kunnen mij 
altijd even bellen’
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Directeur zijn van een vereniging met tienduizend leden is geen eenvoudige opgave. Iwan 
Thonus vervult die functie inmiddels zes jaar. Hij vertelt over een vereniging in ontwikkeling, 
een jaar vol verandering en zijn rol binnen de KNCV. 

‘SomS lijkt het 
beSturen van de 
knCv op Staren 
in een glazen bol’

verandering

iwan thonus: “Waarom al die veranderingen? dat is een kwestie van continuïteit.”
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“als je terugkijkt op 2005, dan zie 
je dat er veel dingen zijn veran-
derd. Voorbeelden zijn de nieu-

we opzet van het voorjaarscongres, de lan-
cering van Het Element, de verbeterde in-
ternetsite en het digitale ledenboek, om 
maar eens een paar dingen te noemen. De 
hamvraag is natuurlijk of al die verande-
ringen ook aanslaan. Dat moet blijken in 
de toekomst.” 

“Ook met dit jaarverslag slaan we een an-
dere richting in. Enerzijds vinden we het 
belangrijk om de ontwikkelingen binnen 
de KNCV vast te leggen voor nu en voor de 
toekomst, anderzijds hadden we onze twij-
fels bij de toegankelijkheid van de jaarver-
slagen in het verleden. De volledigheid van 
de feiten woog daarbij wel eens wat zwaar-
der dan de leesbaarheid van het verslag.” 

“Waarom al die veranderingen? Dat is een 
kwestie van continuïteit. De afgelopen jaren 
hebben we te maken gehad met ledenver-
lies. In 2005 zijn we er net niet in geslaagd 
om het ledenaantal te stabiliseren, maar je 
ziet wel dat de terugloop is gestuit. In 2006 
verwachten we de daling te stoppen en mis-
schien zelfs een beetje groei te realiseren. 
Om die doelstelling te realiseren, hebben we 
een plan ontwikkeld voor ledenwerving. Zo 

is er een eigen promotiestand gebouwd die 
we inzetten bij bijeenkomsten. Ook hebben 
we de studieverenigingen ingezet bij de le-
denwerving door incentives toe te kennen 
bij het aanbrengen van nieuwe leden.” 

Zichtbaar Zijn
“Het is hoe dan ook belangrijk om als 

vereniging zichtbaar te zijn en zichtbaar te 
blijven. De website is in 2005 grondig aan-
pakt. We zijn erin geslaagd de ledenadmi-
nistratie te digitaliseren en te koppelen 
aan de website. Dit was een ingewikkeld 
proces waarvan de leden gelukkig niet veel 
hebben gemerkt. Leden kunnen nu met 
hun lidnummer inloggen en zelf gegevens 
raadplegen en aanpassen. Dat is niet al-
leen heel efficiënt, maar het werkt ook kos-
tenbesparend omdat we nu de uitgave van 
een ledenboek achterwege kunnen laten.”

“Over het bezoek aan de site ben ik nog 
niet helemaal tevreden. Op dit moment 
wordt de KNCV-site vooral gebruikt als in-
formatiebron. Dat is absoluut een nuttige 
functie, maar als promotiemiddel schiet de 
site tekort. Informatie over actuele ontwik-
kelingen is nog steeds moeilijk te vinden. 
Daarom willen we in 2006 de site herstruc-
tureren en de navigatie aanpassen. Boven-
dien willen we nog sterker bij de secties on-
der de aandacht brengen dat de KNCV-site 
een uitstekend en relatief goedkoop plat-
form is om de sectie een gezicht te geven.”

“Volgend jaar willen we ons duidelijker 
profileren door de lobby op het gebied van 
scheikundeonderwijs te versterken. De 
Commissie Van Koten heeft een belangrijke 
nieuwe koers ingezet. Doordat ook KNCV-
leden deel uitmaakten van die commissie 
konden wij inhoudelijk een bijdrage leve-
ren aan die discussie. Verder levert de 
KNCV gevraagd, maar ook ongevraagd ad-
viezen aan de Tweede Kamer, bijvoorbeeld 
op het gebied van bijstelling van onderwijs-
uren. Daarnaast heeft de KNCV het initia-
tief gesteund om een nieuw vak te introdu-
ceren in het voortgezet onderwijs waarbij 
een integratie plaatsvindt van natuurkunde, 
scheikunde en techniek. De behoefte aan 
een duidelijker profilering komt eveneens 
tot uitdrukking in het nieuwe KNCV- 
beleidsplan. Door standpunten in te nemen 
in het kader van het Open Forum op inter-
net willen we een discussie uitlokken.” 

Feedback
“Als directeur van een vereniging vraag je 

je continu af: wat willen de leden en wat 
verwachten ze? Daar proberen we op veel 
manieren achter te komen. En dan is de 
volgende vraag: trekken we de juiste con-

‘We willen ons 
volgend jaar duidelijker 

profileren’

VerhuiZing
Dit jaar loopt het huurcontract af van het 
onderkomen aan de vlietweg 16. voor de 
vncI en alle andere bewoners een lo
gisch moment om ook op het gebied van 
huisvesting eens naar de toekomst te kij
ken. De mogelijkheid bestond om het 
contract te verlengen, maar we zagen dat 
we een beetje uit ons jasje aan het groei
en waren. er zijn verregaande besprekin
gen gevoerd en alle alternatieven zijn 
zorgvuldig onderzocht. Uiteindelijk is de 
beslissing genomen om te gaan verhui
zen. alle onderdelen van het chemie
cluster verhuizen in oktober 2006 mee. 
In totaal gaat het om 140 mensen.

LiFe ScienceS en jong kncV
De directeur van het kncvbureau is te
vens secretaris van het kncvBestuur. 
Het bestuur heeft zich de laatste jaren 
met name beziggehouden met het vol
gen van de ontwikkelingen in de chemie 
en de life sciences en probeert in te spe
len op de gevolgen daarvan voor de 
kncv. Zo heeft het bestuur besloten om 
het blad life sciences uit te geven. Deze 
uitgave is geweldig goed ontvangen. 
Ook is het bestuur tot de conclusie geko
men dat jonge leden een sterkere stem 
moesten krijgen binnen de vereniging. 
Daartoe zijn plannen ontwikkeld voor de 
oprichting van de afdeling jong kncv 
voor leden tot 35 jaar. Welke activiteiten 
ze gaan ontplooien, bepalen ze zelf. Het 
kncvBureau zal een faciliterende rol 
voor jong kncv gaan vervullen.

bèta PubLiSherS
De kncv heeft in 2003 besloten om 
een eigen uitgeverij op te richten: Bèta 
Publishers b.v.. Deze uitgeverij richt 
zich uitsluitend op het uitgeven van bè
tabladen. Bèta Publishers geeft C2W uit 
en is verantwoordelijk voor de geheel 
vernieuwde uitstraling van het blad. In 
2005 is Bèta Publishers een fusie aange
gaan met roeland Dobbelaer Bladen
makers Bv. eind 2005 heeft Bèta Publis
hers in goed overleg met het kncvBe
stuur het blad Technisch Weekblad aan
gekocht. andere bladen van Bèta Pu
blishers zijn Mens en Molecule, Life Sci-
ences, Explore en Maritiem Nederland.

S C I ENC E S
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Nutrigenomics: over vijf jaar 
uit de kinderschoenen

Biogenerische medicijnen gezocht

Van onbeduidend virus tot melkkoe

[LIFE]
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clusies uit de feedback? Zijn we bezig met 
de juiste dingen? Soms voelt het besturen 
van een vereniging als de KNCV als het 
staren in een glazen bol.”

“We hebben bijvoorbeeld al jaren een uit-
stekende relatie met de OHRA. Een van 
onze services is verzekeringen aanbieden 
tegen een aantrekkelijke premie. Toch 
werd slechts beperkt gereageerd op de re-
gelmatig verschijnende advertenties. Maar 
toen we eind 2005 een gunstig contract 
met OHRA konden afsluiten voor de zorg-
verzekering zag je dat die informatie op 
onze site ineens veel werd opgevraagd. 

Het aantal leden dat een verzekering via 
ons afsloot steeg vervolgens met dertig 
procent. Kortom, het bleek de juiste ser-
vice op het juiste moment. Dat is een con-
tinu leerproces waar we ook in de toekomst 
mee zullen doorgaan.” |

‘Het is belangrijk om als 
vereniging zichtbaar te 

zijn en te blijven’

ontwikkeLingen binnen het 
bureau
Op het kncvBureau zijn momenteel 
negen mensen werkzaam die samen 7,2 
FTe invullen. communicatiemedewer
ker Marjolein schlarmann heeft in 2005 
de kncv verlaten. vervanging van 
schlarmann wordt gezocht en wordt in 
nauwe samenwerking met de vncI tot 
stand gebracht. Danielle gibney, be
leidsmedewerker arbeidsmarkt, Onder
wijs en studentzaken, heeft de kncv 
verlaten om haar vriend te volgen naar 
het buitenland. Zij is opgevolgd door ju
dith van der Zwan. 
De medewerkers zijn verantwoordelijk 
voor een rijk geschakeerd palet aan 
werkzaamheden. Buiten de negen vaste 
medewerkers is de kncv afhankelijk 
van de inzet van een groot leger vrijwil
ligers. Iwan Thonus: “Het is inspirerend 
en uitdagend om met vrijwilligers te 
werken. je hebt te maken met enthou
siaste mensen die zich graag willen in
zetten zonder dat je op eigen gezag  
iemand kunt vertellen wat hij of zij moet 
doen. Ik zie het als mijn taak om onze 
vrijwilligers te motiveren en waar moge
lijk te ondersteunen.”

arbeidSmarkt
Het bestuur heeft zich intensief met de arbeidsmarkt beziggehouden. Zo werd er ook in 
2005 een startersenquête uitgezet gericht op starters op de arbeidsmarkt (afgestudeer
den van hbo en wo). aan de respondenten werd gevraagd om drie maanden na het 
moment van afstuderen een vragenlijst te beantwoorden over de stand van zaken van 
dat moment. Op die manier probeert de kncv inzicht te krijgen in de langetermijn
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De enquête moet antwoorden opleveren op vragen 
als wanneer krijgt iemand een baan en wat is een gemiddeld starterssalaris in aan che
mie gerelateerde functies? 
In 2005 heeft met steun van de kncv het eerste Biocareerevent plaatsgevonden. Deze 
carrièrebeurs probeert werkzoekenden en bedrijven met elkaar in contact te brengen. 
De opkomst was uitstekend. De kncv was erbij. In 2006 zal de beurs worden uitge
breid met een chemistry career centrum. Iwan Thonus: “We hopen hiermee de moge
lijkheden die het Biocareerevent de chemicus kan bieden te optimaliseren.”

‘de vraag is continu: wat willen de leden en wat verwachten ze?’



“Ik ben een betrokken baasje.” 
Aan het woord is Henny Kim-
mels, de afgelopen drie jaar be-

stuurslid KNCV met de portefeuille inter-
ne relaties. Aan hem de taak om enerzijds 
te kijken naar de relatie van het vereni-
gingsbestuur met de secties en de kringen 
en anderzijds naar de relatie tussen de  

directie van het bureau en de medewer-
kers. “Direct vanaf de start van mijn be-
stuurstermijn heb ik vol de schouders er-
onder gezet. We hadden als bestuur een 
helder beleidsplan geformuleerd waarbij 
we duidelijk onderkenden dat de leden, de 
secties en de kringen de pijlers vormden 
van de KNCV. Niet dat we dat niet wisten, 

Interne relaties14
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‘Elk lid is EEn stukjE  knCV’

‘De leden, de secties 
en de kringen vormen 
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‘Elk lid is EEn stukjE  knCV’

maar het was nodig om dat ook eens dui-
delijk uit te spreken.” 

EEn brug slaan
“Wat mij opviel, was dat het contact tussen 

het bestuur en de secties heel beperkt was. 
Samen met Iwan Thonus en Lisette Ploeg 
van het bureau hebben we een ambitieus 

plan opgesteld om een brug te slaan tussen 
het bestuur en de secties. Een belangrijk 
onderdeel van dat plan was om in gesprek 
te gaan met alle secties. Een hele kluif als je 
bedenkt dat er binnen de KNCV 27 secties 
actief zijn. Om een en ander hanteerbaar te 
houden, hebben we vervolgens per jaar met 

negen secties gesprekken gevoerd. Dit jaar 
ronden we dat project af. Aan de hand van 
een duidelijke agenda werden zaken be-
sproken als missie, visie en strategie van de 
sectie en ook dingen als de rol en het func-
tioneren ervan.” 

“Het was voor ons een uitstekende gele-
genheid om het beleidsplan nader toe te 
lichten. Ik noem dat gemakshalve MMM/
VVV oftewel mensen, moleculen, meningen 
en verdieping, vernieuwing en verbreding, 
een aanpak vanuit het perspectief van de in-
houd enerzijds en het proces anderzijds. 
Gaandeweg de gesprekken merkte ik dat de 
aandacht van het bestuur van de KNCV voor 
de secties zeer gewaardeerd werd.”

snoEiEn
“We kwamen erachter dat er verschil-

lende secties waren waarvan het belang 
door de maatschappelijke ontwikkelin-
gen achterhaald was. Bijvoorbeeld de 
Sectie Computertoepassingen, ooit heel 
nuttig toen de pc aan een opmars begon 
en mensen te maken kregen met nieu-
wigheden als Wordperfect en control-alt-
delete. Maar tegenwoordig is computer-
gebruik zo ingeburgerd dat de toegevoeg-
de waarde van die sectie niet meer aan-
wezig was. We kwamen ook secties tegen 
die geen activiteit meer verrichtten. In 
dat geval hebben we geadviseerd om de 
sectie op te heffen en lopende activiteiten 
bij andere secties onder te brengen. Soms 

voelde ik me een beetje een hovenier, in 
de zin van snoeien wat niet meer bloeit 
om zo de weg vrij te maken voor nieuwe 
dingen.” 

“Zelf vind ik het merkwaardig dat er geen 
sectie nanotechnologie bestaat. Daar zie ik 
een kans. Opvallend is ook de naamgeving 
van de secties. Namen als Macromolecu-
len en Procestechnologie. Die dateren nog 
van het moment dat ik ooit begon te wer-
ken. En dat is lang geleden hoor. Ik snap 
dat wel, want die naamgeving is gebaseerd 
op de oude vakdisciplines, zoals de bedrij-
ven vroeger waren georganiseerd, maar 
dat is inmiddels echt verleden tijd. We 
moeten ons afvragen of de leden zich nog 
wel willen herkennen in secties die namen 
dragen uit de oude doos.”

Doorgaan
“Een van de dingen die we van de gesprek-

ken met de secties hebben geleerd is dat we 
bij de formulering van een volgend beleids-
plan de secties hier veel meer bij gaan be-
trekken. Het bestuur gaat de koe direct bij 
de horens vatten. Een plan van aanpak is in 
de maak. Gezien de positieve reacties van-
uit de secties is mijn voorstel om door te 
gaan met deze gesprekken, maar dan in een 
wat lagere frequentie. Het gaat er voor mij 
om dat je leden een huis biedt binnen de 
KNCV. De leden zouden er nog meer van 
doordrongen moeten zijn dat ieder voor 
zich een stukje van de KNCV vormt.” 

“Als ik achteraf terugkijk, ben ik tevreden 
over het project. De ontwikkelingen gaan 
tegenwoordig zo snel dat de communica-
tie onderling er soms bij inschiet. Ik heb 
geprobeerd om mijn steentje bij te dragen 
aan de verbetering van de interne relaties. 
Straks na vier jaar is het tijd voor vers 
bloed. Er is een boel talent en er is nog veel 
te doen.”

Eind 2006 zit Kimmels termijn van vier 
jaar er op. Niet dat hij zich gaat vervelen 
want als voorzitter van de Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden heeft 
hij er een nieuwe dagtaak bij. “Ik voel me 
een member van de civil society en ik ben 
nog lang niet uitgepraat.” |

‘Ik merkte dat de aandacht 
voor de secties zeer 
gewaardeerd werd’

Henny Kimmels is een druk 
bezet mens. Als bestuurslid 
KNCV met de portefeuille in-
terne relaties voerde hij de 
afgelopen jaren gesprekken 
met tal van secties, en ook 
met kringen en individuele 
leden. ‘Ik hou van mensen 
die wat willen bereiken en 
die trots en enthousiasme 
uitstralen.’



2005 was het tweede volledige jaar dat 
C2W door de nieuwe uitgever Bèta Publi
shers werd verzorgd. Hoofdredacteur 
Alexander Duyndam: “Het gaat geweldig. 
De dynamiek naar voren, de totaal frisse 
wind, de nadruk op kwaliteit, het zijn alle
maal kernpunten van Bèta Publishers. We 
zitten met de nieuwe uitgeverij boven op 
de markt en zijn daardoor heel snel.” 

Het enthousiasme is goed te verklaren. 
Bèta Publishers heeft een vliegende start 
gemaakt. Naast een totaal vernieuwd C2W 
geeft het bedrijf ook een blad uit voor de 
Koninklijke Vlaamse Chemische Vereni
ging, evenals een elektronische nieuws
brief. Een website brengt dagelijks direct 
het snelle nieuws. Als slagroom op de taart 
heeft de uitgever met Life Sciences een 
nieuwe titel in de markt gezet en is Tech-
nisch Weekblad overgenomen. Duyndam: 
“We zien kansen en benutten die.”

ChemisChe iPod
“Het innovatieklimaat in Nederland baart 

me soms zorgen. Het blijft lastig hoe je 
universitaire kennis omzet in nieuwe pro
ducten. Ik merk bijna dagelijks dat er de 
laatste dertig jaar ontzettend veel is veran
derd. Wat ik tof zou vinden, is een soort 
chemische iPod. De iPod van Apple is een 
prachtig voorbeeld van een innovatie die 
niet zozeer technologisch, als wel marke
tinggedreven is. Als je kijkt naar de techni
sche elementen, dan zie je niet zoveel 
nieuws. Apple heeft wel slim gezien dat de 
producenten er klaar voor waren, maar het 
verrassende zit hem vooral in de combina
tie van die elementen. Om het ding zo in 

Als hoofdredacteur van C2W 
zit Alexander Duyndam dicht
bij het vuur. Wekelijks spreekt 
hij professionals in de chemie, 
de life sciences, de biotech
industrie en de labwereld. 
Wat fascineert hem en wat 
baart hem zorgen?
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Alexander Duyndam: “De combinatie 
van invalshoeken, journalistiek, economie, 

wetenschap en ethiek maakt de chemie 
een interessant vakgebied.”



om nieuwe nucleotiden in het DNA in te 
bouwen en de afleescode voor eiwitten uit 
te breiden. Ook het aantal aminozuren 
kan worden gevarieerd. Het zijn er nu 20, 
maar ze kunnen er ook 21 van maken. Op 
die manier kun je volledig nieuwe orga
nismen bouwen met compleet nieuwe  
eigenschappen. De machinerie van de cel 
blijkt niet zo gevoelig te zijn als we dach
ten. Die is heel breed inzetbaar, zo blijkt. 
Er wordt nu gewerkt op celniveau, maar 
het einde is nog lang niet in zicht. Biologie 
wordt lego, zelfs printen van weefsel komt 
binnen bereik. De fascinatie is dat we 
steeds meer kunnen, maar dat we ons aan 
de andere kant steeds beter realiseren hoe 
weinig we echt begrijpen. Ook een beetje 
spooky natuurlijk.”

“Die combinatie van invalshoeken, jour
nalistiek, economie, wetenschap en de 
daarmee samenhangende vraagstukken, 
ook vanuit de ethiek, maakt de chemie een 
interessant vakgebied. Ik beschouw het als 
een voorrecht om dat van heel dichtbij te 
kunnen observeren.” |

elkaar te zetten dat je iets krijgt dat ieder
een wil hebben. De chemie levert natuur
lijk niet aan consumenten, maar anders 
zou ik graag een product met brede aan
trekkingskracht zien, dat mensen fasci
neert.”

“Het is het gevaarlijk om het stimuleren 
van innovatie gelijk te stellen aan kennis
vermeerdering. Waarschijnlijk is marke
ting, het verkopen van je product aan een 
klant, veel belangrijker voor succes. Ook 
moeten we in Europa niet op onze lauwe
ren gaan rusten. Naar mijn gevoel is er een 
deels misplaatste arrogantie over de eigen 
onderzoekskwaliteiten. Over de hele linie 
genomen is het onderzoek in Europa ta
melijk goed, maar we hebben weinig echte 
pioniers in huis. Mensen die heel nieuwe 
gebieden openen. Daar hoort iets mania
kaals bij wat doorgaans slecht valt aan deze 
kant van de oceaan, denk ik.”

“Ik wil niet somberen, maar ik vraag me 
wel eens af wat de economische motor van 
Europa moet worden. China gaat ontzet
tend hard en produceert bergen knappe 
koppen. Ik vraag me af hoe lang we een 
kennisvoorsprong kunnen vasthouden. 
Een pure serviceeconomie zie ik slecht 
voor me, helemaal omdat Nederlanders 
niet erg servicegericht zijn. Vraag maar 
eens aan Amerikanen wat ze van de kwali
teit van de service in Europa vinden. De 
urgentie is er niet, de dynamiek ontbreekt. 
Het Innovatieplatform vergadert al een 
paar jaar. Er is een schrijnend gebrek aan 
leiderschap. We willen toch niet het Mu
seum voor de Twintigste Eeuw worden?”

mens & moleCule
“Nu wij Mens & Molecule voor de Vlaamse 

chemische vereniging maken, kom ik aan
raking met wat er in België speelt. Het valt 
me op dat de Belgische regering een veel 
duidelijker visie op innovatie heeft. De 
overheid daar maakt een keuze. Ze heeft 
gekozen voor biotechnologie en micro
technologie. En niet nog eens vijftien an
dere terreinen. Zo is er het Vlaams Inter
universitair Instituut voor Biotechnologie 
(VIB) opgezet en het IMEC, een centrum 
op het gebied van chiptechnologie. Alle 
chiponderzoek van Philips vindt plaats bij 
IMEC en dus niet in Eindhoven. De 
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Vlaamse regering stopt daar al sinds 1985 
tientallen miljoenen euro’s per jaar in. En 
dat terwijl de Belgen niet één chipfabrikant 
hebben!” 

“Het idee is om kennis op een zo hoog ni
veau te ontwikkelen dat daar vanzelf partij
en op afkomen. Het lijkt ook een bewuste 
strategie om jonge onderzoekers af te scher
men, zodat die zich wetenschappelijk kun
nen ontwikkelen. Jonge hoogleraren in Ne
derland worden heel snel het systeem inge

zogen, ze krijgen direct beleidstaken op 
hun bordje. In België worden talenten eerst 
eens tien jaar het lab ingestuurd om daar 
wetenschappelijke problemen te kraken. 
Het is dus niet zo verwonderlijk dat je op dit 
moment in België een aantal wetenschap
pers hebt die uitstekend werk 
verrichten en flink aan de weg 
timmeren.”

sPagaat
“Als je inhoudelijk naar het 

vak kijkt, dan zie je dat de che
mie een beetje in een spagaat 
wordt getrokken, aan de ene 
kant richting de natuurkunde, 
de chiptechnologie en de na
notechnologie en aan de an
dere kant naar de life scien
ces. Een gevaar is dat het suc
ces van het moleculaire den
ken ons fataal wordt vanwe
ge verdunning.” 

“Zelf vind ik de ontwikke
lingen in de life sciences 
geweldig spannend, in het 
bijzonder de ontwikkelin
gen in de synthetische bio
logie. Men is nu al in staat 

‘De chemie wordt 
een beetje in een 

spagaat getrokken’

Biolo gie Wordt lego’
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Net als in 2004 mocht C3 in 2005 
weer een nieuwe organisatie aan 
het lijstje ondersteuners toevoe-

gen: NWO Chemische Wetenschappen/
ACTS. Daarmee heeft de stichting momen-
teel de structurele steun van vijf belangrijke 
organisaties: KNCV, VNCI, NVON, VA-
PRO-OVP en NWO CW/ACTS. Aan het 
eind van het jaar 2005 werd bekend dat VA-

PRO-OVP haar betrokkenheid bij C3 op-
nieuw met twee jaar heeft verlengd.

C3 deed haar werk volgens de aanpak 
waarvoor enkele jaren geleden is gekozen: 
activiteiten en materialen ontwikkelen in 
regionale samenwerkingsverbanden en de 

resultaten daarvan landelijk verspreiden. 
Er zijn drie verschillende programma’s die 
allemaal op de jeugd zijn gericht.

De jongste jeugD
Expedition Chemistry is het pakket activi-

teiten voor kinderen. Jaarlijks maakt Janine 
van Driel Krol, coördinator activiteiten basis-
onderwijs, voor dit programma een nieuwe 

set proeven, een proevenwaaier en een pos-
ter en breidt ze de speciale kids site uit. In 
2005 kende dit project 22 partners waaron-
der bedrijven, universiteiten, wetenschap-
pelijke instellingen en twee secties van de 
KNCV. Nieuw was dit jaar het Spreekbeur-
tenpakket, een leuk pakket met informatie 
voor kinderen die op school een spreek-
beurt over chemie gaan houden. Ook nieuw 
was de Kids page, een pagina met leuke din-
gen als een stripverhaaltje, een proefje en 
informatie die je kunt gebruiken voor je ei-
gen website of voor open dagen. Beide ble-
ken direct al succesnummers!

De C3-workshop ‘Spreekbeurten’ op het 
congres Het Element van de KNCV in no-

Ook in 2005 is C3 weer heel actief geweest met het promoten 
van de chemie. Samen met bedrijven, instellingen, brancheorga-
nisaties en verenigingen heeft de stichting materialen, practica 
en evenementen ontwikkeld. ‘Het gaat erom dat we jonge men-

sen in contact brengen met de chemie en enthousiast maken 
voor ons vak’, verwoordt directeur Arne Mast het doel van C3.
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vember, waarin chemici mochten luisteren 
naar en meepraten over spreekbeurten door 
kinderen, werd een bijzondere gebeurtenis.

BeroepsonDerwijs
Speciaal voor leerlingen van het vmbo 

heeft Wendy Caan, coördinator activiteiten 
vmbo/mbo, het programma The Chemical 
Factory opgezet. Dit jongste C3-program-

ma heeft zich verder ontwikkeld door het 
verstevigen van het netwerk Promotie Pro-
cestechniek Nederland (PPN). Dit leidde 
tot een verbreding van de Week van de Pro-
cestechniek in februari 2005. Voorts werd 
de landelijke inventarisatie van promotie-
aciviteiten voltooid. Een voorbeeld van een 
geslaagd ontwikkelproject was ‘Bananen 
uit de Fabriek’, een samenwerking van C3 
met vmbo-school de Fontein in Bussum en 
het geur- en smaakstoffenbedrijf Quest.

Voortgezet onDerwijs
Feel The Chemistry, het ‘oudste’ pro-

gramma, maakte ook een goede ontwik-
keling door. Het beroepenvoorlichtings-

c3

De stand van Feel the chemistry is in trek op studiebeurzen.
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voor schooldecanen en leerlingbegelei-
ders.

De start van het project VNCI en Nieuwe 
Scheikunde betekent dat C3 de komende 
jaren, ook weer in samenwerking met vele 
anderen, een bijdrage zal leveren aan het 
nieuwe programma voor het vak scheikun-
de op het vwo en de havo. In ontwikkel-
teams van docenten worden jaarlijks en-

kele modules op het gebied van industriële 
chemie samengesteld. Het project is geïni-
tieerd door de VNCI en heeft een looptijd 
van vier jaar.

AmBitie
C3 heeft de ambitie haar chemiepromo-

tieprogramma’s in 2006 verder te ontwik-
kelen. Daarbij zal de stichting bijzondere 
aandacht geven aan het landelijk versprei-
den van de resultaten uit de verschillende 
ontwikkelprojecten. C3 is er voor alle che-
mici, chemici in de breedste zin van het 
woord, dus tevens voor KNCV-leden. Daar-
om nodigt ze alle KNCV-leden uit om ook 

in 2006 mee te denken over het promo-
ten van het vak. Want alleen door sa-
men te werken kunnen we chemie 
goed op de kaart te zetten! |
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De stand van Feel the chemistry is in trek op studiebeurzen.
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project ging zijn derde ronde in, kreeg 
enkele nieuwe partners en een structure-
ler karakter door een commitment van de 
partners voor drie jaar! Dit project biedt 
inmiddels een landelijk zeer bekend en 
gewaardeerd pakket aan voorlichtings-
activiteiten en -materialen. In het drie-
jarenproject (2005 - 2007) werkt Pauline 
Sloet tot Everlo, coördinator activiteiten 
voortgezet onderwijs en media, inmid-
dels samen met Akzo Nobel, bedrijfstak-
groep PMLF, Dow Benelux, DSM, FeNe-
Lab, KNCV, NWO CW/ACTS, Shell Ne-
derland, Stichting PAS, VAPRO-OVP, 
VNCI en alle scheikunde- en hieraan ge-
relateerde opleidingen van de Nederland-
se universiteiten. Een nieuw element in 
dit project is de decanendag, een offici-
ele nascholingsactiviteit voor decanen 
in samenwerking met de vereniging 

Scholieren van de vmbo-school de Fontein werken 
bij Quest aan het project ‘Bananen uit de Fabriek’.

Op Het Element was de 
C3-workshop ‘Spreekbeurten’ een hit.

Arne Mast: ‘C3 nodigt 
alle KNCV-leden uit om 
mee te denken over de 
promotie van het vak’



De Nederlandse Biotechnologische 
Vereniging (NBV) organiseert 
sinds 1987 een internationaal  

Netherlands Biotechnology Congress 
(NBC), met een frequentie van eens in de 
twee jaar. Het doel is om een ontmoetings
plaats te creëren voor de doelgroep van de 
vereniging en een overzicht te geven van 

relevante ontwikkelingen in onderzoek, 
bedrijfsleven en samenleving. In de alter
nerende jaren wordt een werkgroependag 
georganiseerd. 

In 2005 was het thema van het congres 
Colorful Biotechnology. Red, White, Green 
and Blue, oftewel Farma Biotech, Industri
ele Biotech, Milieubiotechnologie en Plan
tenbiotechnologie. Plenaire sprekers ga
ven een presentatie over de ontwikkelin
gen binnen hun gebied en onderzoekers 
in de sessies presenteerden hun werk. Zij 

werden uitgekozen op basis van door 
hen ingediende abstracts. “Dat is een 

goede formule gebleken en daar 
gaan we ook niet veel aan verande
ren. Ik zie echter wel een span

ningsboog ontstaan als het gaat 
om de functie van het congres. 
Wil je wetenschappelijk gezien 
verdiepen of kies je voor ver
breding zodat het congres een 
echte ontmoetingsplaats wordt? 
Diezelfde spagaat heb ik ook 
gezien bij Het Element. Heel 
breed, maar ook heel algemeen. 
Ik vind dat moeilijk. Natuurlijk 
willen we graag bezoekers heb
ben die daar uit vakmatige inte
resse komen, maar dan moet je 

ze ook echt iets nieuws kunnen 
vertellen. Want ik realiseer me ter

dege dat dergelijke nieuwigheden 
vaak al in de eigen kring van experts 
bekend zijn”, aldus Riet Hilhorst, vi
cevoorzitter van de NBV.

Werkgroepen
Het NBC is, hoewel belangrijk, 

slechts een van de activitei
ten van de NBV. De 

NBV heeft na

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging is een ‘open sectie’. 
Ongeveer dertig procent van de leden is lid van de KNCV. Riet Hilhorst 
is vicevoorzitter van het bestuur. Zij kijkt terug op 2005. 
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melijk ook 
negen werk
groepen die 
de vakinhou
delijke kant af
dekken. Som
mige zijn heel 
actief, sommige min
der. “Zo heb ik het afgelopen 
jaar met veel plezier gekeken 
naar de aanpak van de werk
groep Productisolatie en zuive
ring (PZ). Er zijn in Nederland heel veel 
bijeenkomsten, de keus is echt eindeloos. 
Als je bijeenkomsten organiseert die de 
hele dag duren, dan zie je dat mensen 
moeite hebben om dat in hun agenda te 
passen”, aldus Hilhorst.

“PZ heeft een andere formule bedacht. 
Er wordt om zes uur midden in het land 
met elkaar afgesproken, zo aan de rand 
van de avond, precies op het moment dat 
mensen onderweg zijn naar huis. Een paar 
lezingen, broodjes en een kopje koffie zo
dat de mensen rond 22.00 uur weer thuis 
zijn. En dat werkt, er komen veel mensen 
op af. Een dergelijke aanpak spreekt mij 
zeer aan. Je wilt toch een vereniging zijn 
waar de leden ook kunnen netwerken, waar 
men elkaar kent of kan leren kennen.”

LedenWerving
Het ledenbestand van de NBV is het afge

lopen jaar licht gedaald. Met name het aan
tal studentleden blijft laag. Het bestuur 
vindt deze daling een zorgelijke zaak en 
zal de komende periode een actieve leden
werving organiseren. Ook wil de NBV de 
biotechnologie actief promoten richting 
middelbare scholen. Hilhorst: “Met die op
dracht hebben we Patricia Osseweijer en
kele jaren geleden op pad gestuurd. Zij 
heeft het concept IMAGINE bedacht.” 

IMAGINE houdt in dat wetenschappers 
van universiteiten een projectvoorstel ma
ken waarin ze schetsen welk probleem met 

  ‘Wij willen een vereniging zijn  waar mensen elkaar kennen’

Riet Hilhorst: “Ik wil pleiten voor een sterkere betrokkenheid tussen de KNCV en de sectie(s).”
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  ‘Wij willen een vereniging zijn  waar mensen elkaar kennen’
behulp van biotechnologie aange

pakt zou kunnen worden. Een 
voorbeeld: Er zijn landen 
waar heel veel avocado’s ge
teeld worden, zoals de Do
minicaanse Republiek. Het 
overgrote deel daarvan 

wordt geëx
porteerd, 
maar er 
blijft ook 
veel lig

gen. Een
maal afge

rijpt hebben 
de avocado’s 

geen waarde meer. 
Dus de vraag is, kun je 

iets doen met die rijpe avoca
do? Kun je daar bijvoorbeeld olie uit 

winnen, want avocado’s zitten vol vet. Een 
groepje middelbare scholieren heeft daar 
een businessplan voor gemaakt in het ka
der van hun profielwerkstuk. Ze krijgen 
niet alleen informatie over de wetenschap
pelijke kant, maar ook over economische 
aspecten, over derdewereldlanden en over 
de sociale context. Ze moeten een financi
ele onderbouwing van het project presen
teren. Wat ga je doen, wat gaat het kosten, 
waar ga je het doen, waarom daar en hoe 
wil je dit financieren? Vanuit wetenschap
pelijk perspectief moet er ook praktisch 
werk worden uitgevoerd in een lab, want 
hoe krijg je die olie eruit? Wat doe je met 
de afvalstromen? Het is eigenlijk het plaat
sen van wetenschap in een maatschappe
lijke context. 

Dit jaar won een project om een plantage 
in Suriname weer nieuw leven in te bla
zen. Het idee was om de anattostruik aan 
te planten en dan uit de zaden van de struik 
de kleurstof anatto te winnen, een gele 
kleurstof met veel toepassingen, bijvoor
beeld het kleuren van textiel. De NBV on
dersteunt het initiatief IMAGINE met een 
financiële bijdrage via de Stichting Bio
technologie Nederland. De NBV geeft om 
de twee jaar twee prijzen uit, een voor in
novatief onderzoek en een voor onderwijs. 
Osseweijer heeft dit jaar de onderwijsprijs 
gewonnen en Rob Meloen (Pepscan) de 
prijs voor innovatief onderzoek.

LedenbLad
In 2005 heeft bestuur veel tijd besteed 

aan discussies over het ledenblad. Alle 
NBVleden hebben al vele jaren een collec
tief abonnement op Bionieuws. Bionieuws 
wordt uitgegeven door het NIBI, de Neder
landse Biologenvereniging. Het afgelopen 
jaar zijn er binnen het NIBI uitgebreide 
discussies gevoerd over de opzet en de toe
komst van dit blad. Een van de uitkomsten 
van deze discussie was dat de abonne
mentsprijs fors omhoogging. 

“Wij hebben ons nog eens heel goed af
gevraagd of Bionieuws wel het juiste blad 
was voor de NBV en of C2W wellicht een 
beter alternatief bood, zeker nu de nieuwe 
uitgave van Life Sciences op de markt was 
gekomen. We hebben met alle partijen ge
sproken en aan onze leden tijdens de ALV 
een voorstel voorgelegd. We hebben voor 
2006 afgesproken dat we bij een gelijkblij
vende abonnementsprijs van 30 euro niet 
de reguliere twintig edities van Bionieuws 

krijgen maar slechts twaalf nummers af
nemen. Voor 2007 heeft de ALV gekozen 
voor Life Sciences. Naast vier edities Life  
Sciences krijgen we zes edities van C2W die 
helemaal in het teken van life sciences  
zullen staan. Een op maat gesneden abon
nementspakket voor de NBV dus.”

betrokkenheid
“Tot slot wil ik pleiten voor een sterkere 

betrokkenheid tussen de KNCV en de 
sectie(s). Er zijn dingen die we gezamen
lijk zouden kunnen doen. We hebben na
melijk een gemeenschappelijk doel in het 
winnen van nieuwe leden. Ik heb gemerkt 
dat het vooral moeilijk is om jonge men
sen te interesseren om lid te worden van 
de sectie(s). Ze weten vaak nog niet welke 
specialisatie ze zullen kiezen, en dus niet 
van welke sectie ze lid zouden kunnen 
worden. De KNCV is heel actief op dat ge
bied. Door aanwezig te zijn op allerhande 
congressen en bijeenkomsten, zie je dat de 
KNCV zich steeds beter weet te profileren. 
Het zou mooi zijn als de NBV zich hierbij 
zou kunnen aansluiten. En het aardige is 
dat dit mes aan twee kanten snijdt. Want 
om te weten wat er over en weer speelt, 
geldt uiteindelijk ook hier dat de KNCV en 
de secties elkaar moeten kennen.” |

‘IMAGINE plaatst 
wetenschap in een 

maatschappelijke context’ 

In het project IMAGINE zoeken scholieren uit hoe je olie kunt winnen uit avocado’s.



Feiten en cijFers 2005
Dit hoofDstuk vormt De Droge kern van het jaarverslag Dat alle wettelijk vereiste onDerDelen bevat.

De vereniging

Overige secties
Van deze secties zijn geen ledentallen bekend.
• nederlandse keramische vereniging
• nederlandse vereniging voor fotonica
• nederlandse vereniging voor klinische Chemie en 

laboratoriumgeneeskunde
• nederlandse vereniging voor kristalgroei
• nederlandse vereniging voor kristallografie.

Kringen
Ledentallen ultimo 2005 met tussen haakjes het verschil met 2004.
• bossche Chemische kring 87 (+5)
• Chemische kring eindhoven 140 (+20)
• groningse Chemische kring 84 (-8)
• haarlemse Chemische kring 72 (-2)
• Chemische kring midden nederland 70 (-3)
• rotterdamse Chemische kring 76 (0)
• Chemische kring Zwolle 74 (-1)

totaal aantal 

leden

Waarvan 

studentleden

geen Kncv Afname t.o.v. 

2004

knCv 9.669 804 2%

secties

nederlandse vereniging voor 

biochemie en moleculaire biologie
1.826 16 1.105 5%

organische Chemie 1.082 34 4 6%

nederlandse vereniging voor biotechnologie 1.060 16 700 4%

Procestechnologie 951 26 n.v.t. 9%

analytische Chemie 857 15 4 8%

nederlandse vereniging voor 

voedingsleer en levensmiddelen
599 45 461 toename 14%

milieuchemie 582 11 12 11%

anorganische & fysische Chemie 569 19 3 6%

katalyse 475 6 1 4%

macromoleculen 449 3 n.v.t. 8%

Computertoepassingen 387 2 0 12%

farmacochemie 384 22 31 6%

scheikunde onderwijs 280 9 8 8%

vloeibare kristallen en surfactanten 181 3 11 10%

Chemie in Context 159 3 9 9%

Chemie management groep 156 12 3 8%

Chemie en recht 111 1 5 10%

radio- en stralenchemie 89 0 1 8%

Consultancy groep 75 0 3 13%

geochemische kring 57 1 n.v.t. niet bekend

Algemene leDenvergADeringen
twee vergaderingen op 26 april en 17 november 2005 met  
respectievelijk 29 en 13 deelnemers.

BestuursverslAg
KNCV-Bestuur 2005
voorzitter, industriële relaties
prof. dr. j. (jan) de wit (akzo nobel/radboud universiteit)
1e vicevoorzitter, externe relaties
prof.dr. P. (Peter) folstar (nwo-ngi)
2e vicevoorzitter, Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek
prof. dr. m.C.e. (rietje) van Dam-mieras (open universiteit)
Penningmeester
drs. g. (gerard) aaftink (aaftink & rodenburg)
secretaris
dr. ir. i.P. (iwan) thonus (knCv-bureau)
Bestuurslid Arbeidsmarktzaken
dr. r. (ronald) gebhard (Dsm Pharma Chemicals)
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Bestuurslid Onderwijs
prof. dr. m.j. (martin) goedhart (rug)
Bestuurslid interne relaties
ir. h. (henny) kimmels
Bestuurslid HBO-Zaken
dr. n.t.m. (niek) klooster (intertek Caleb brett)
Bestuurslid communicatie
mr. drs. j.w. (jan-willem) toering (basf nederland)

Zaken die in 2005 aan de orde kwamen op de tien bestuursvergaderingen:

OntWiKKelingen Bij De secties en Kringen
ontwikkelingen op het gebied van de life sciences; opheffing 
laboratorium en bedrijfspraktijk; omzetting sectie Chemie in 
Context in een adviescommissie Chemie en maatschappij; situ-
atie sectie radio & stralenchemie; verslag van gesprek met nieu-
we voorzitter sectie katalyse; verslagen overleg met secties: 
macromoleculen, anorganische & fysische Chemie, organische 
Chemie, milieuchemie, Procestechnologie, vloeibare kristallen en 
surfactanten, scheikunde onderwijs; verslagen kringoverleggen.

OnDerWijs en OnDerZOeK
bètavisie op het onderwijs; brief minister over advies Profielcom-
missies (havo/vwo); klassiek examenprogramma 2007 en nieuwe 
scheikunde; european technology Platform for sustainable Che-
mistry; overleggen in het kader van overleg Chemie nederland.

Activiteiten
voorjaarsbijeenkomst 2005; bioCareerevent 2005;  
het element 2005.

WeBsite
beleid websites voor secties; reclame op de website; Discussie-
forum voor jong knCv.

ArBeiDsmArKt
onderzoek arbeidsmarkt 2005: aio-onderzoek; salarisonderzoek, 
startersonderzoek; Carrière magazine.

leDenBeleiD
ledenwerfacties; onderscheiding lid van verdienste; invoering 
van de knCv-bon; verzoek lid om te komen tot een basis- en een 
plus-contributie.

FinAnciën
jaarrekening 2004; management letter ernst & Young; subsidie-
verlening stichting C3; begroting 2006; aanpassing jaarrekening; 
facturatie 2005.

BètA PuBlisHers
Definitieve goedkeuring fusie bèta Publishers b.v. met roeland 
Dobbelaar bladenmakers bv; overname Technisch Weekblad.

Diverse OnDerWerPen:
algemene ledenvergadering; jaarverslag 2004; jaarverslag nieuwe 
stijl; activiteitenplan 2006; voorzittersoverleg; bestuurssamen-
stelling; huisvesting; opheffing Chemmic; members benefits.

OverZicHt cOmmissies
Commissie studentleden (Csl)  8 vergaderingen;
Commissie onderwijs  4 vergaderingen

Commissie hbo-zaken  4 vergaderingen
Commissie nomenclatuur  2 vergaderingen
Commissie iuPaC  1 vergadering

Kncv-PrijZen 2005
In 2005 zijn (mede) door de KNCV de volgende prijzen en onderschei-
dingen uitgereikt:
Farmacochemieprijs 2003-2004 
dr. martijn rooseboom
gouden medaille 2004 
dr. huib bakker
gouden medaille 2005 
dr. albert schenning
gouden spatel 2004 
sandra van Dingenen
H.j. Backerprijs (Organische chemie) 
dr. sander kluwer
i.m. Kolthoffprijs (Analytische chemie) 
dr. elwin X. vrouwe
Katalyseprijs 
dr. jarl ivar van der vlugt
Kncv-Posterprijs 
alex faesen
Kristalgroeiprijs 
dr. herma Cuppen
Kristallografieprijs 
drs. eva Dova en drs. marianne reedijk
nvBmB-prijs 
dr. geert kops
lid van verdienste Kncv 
dr. hans van spronsen en drs. henk van ’t holt

Activiteiten & service
jonge leden
workshop voorjaarsbijeenkomst; Posterwedstrijd; forum.

Kncv-cOngressen
voorjaarsbijeenkomst
14 parallelsessies, 514 deelnemers, knCv-lezing door prof. dr. ir. 
hans wesselingh.
Kncv-jaarcongres Het element 2005
14 verschillende activiteiten, 60 stands en 594 deelnemers; 
keynotesprekers: prof. dr. bert meijer en prof. dr. emmo meijer.

BerOePsgericHte Activiteiten
bioCareerevent; hbo-beroepensymposium; Carrière magazine; 
studiebeurs; feel the Chemistry; loopbaantrainingen; loopbaan-
bemiddeling; Carrière Coaches.

OnDerZOeK
nafase-enquêtes; aio-enquête; salarisonderzoek.

Dienstverlening
buitenlandinitiatief; fellingafonds; juridische dienstverlening; 
alpha-hypotheken; verzekeringen; members’ benefits.

PuBlicAties
bladen: C2W; Life Sciences; Chemische Feitelijkheden; Europese Tijd-
schriften; websites: www.kncv.nl; www.scheikundeprojecten.kncv.nl; 
www.kncvdebat.nl; nieuwe wervingfolders..

De vereniging
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Voor u ligt de Jaarrekening 2005 van de KNCV. De jaarreke-
ning is ten opzichte van die van voorgaande jaren op enkele 
punten aangepast. Deze aanpassingen zijn voorgesteld bij 

de behandeling van de Begroting 2006 en goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering van 17 november 2005. De aanpas-
singen betreffen onderstaande punten:
• Het onderbrengen van diverse fondsen in een algemeen KNCV-

fonds. Hierdoor is de post Bestemmingsreserves terugge-
bracht tot twee fondsen: het KNCV-fonds en het Innovatie-
fonds. Die aanpassing heeft ook doorgewerkt in de wijze 
waarop het vermogen wordt weergegeven. Het Eigen vermo-
gen van de KNCV is opgebouwd uit de Algemene Reserve en 
het vermogen dat hoort bij het KNCV-fonds. In dit laatste zijn 
de oorspronkelijke legaten en stortingen van het KNCV- 
Bestuur ondergebracht.

• De post Geldmiddelen in Beheer (onderdeel van de Balanspost 
Kortlopende schulden en overlopende passiva) werd voorheen 
gespecificeerd per batig saldo van het bijbehorende internatio-
nale congres. Met ingang van dit jaar worden de saldi gegroe-
peerd per Sectie van waaruit het congres oorspronkelijk werd 
georganiseerd.

• De rubrieken Activiteiten & Communicatie uit de Staat van Baten 
en Lasten zijn aangepast en samengevoegd tot één rubriek:  
Communicatie en Activiteiten.

• De wijze waarop wordt omgegaan met de renteopbrengsten en 
uitgaven van de Fondsen is aangepast. Een aantal posten uit de 
Staat van Baten en Lasten wordt gesaldeerd en het saldo wordt 
verevend met het KNCV-fonds. Afhankelijk van het saldo kan er 
dus per jaar een onttrekking of een dotatie aan het KNCV-fonds 
plaatsvinden.

Jaarrekening 2005

In de toelichtingen op de volgende pagina’s wordt voor de bedra-
gen uit 2004 steeds uitgegaan van de bedragen na verwerking van 
bovenstaande aanpassingen. Vergelijking met voorgaande jaren is 
hierdoor niet direct mogelijk. Door kennis te nemen van de aanpas-
singsvoorstellen uit 2005 is vergelijking wel mogelijk.

Resultaat 

staat van Baten en lasten resultaat 
2004 

k ?

begroting 
2005 

k ?

 resultaat 
2005 

k ?

begroting  
2006 

k ?

Contributies en donaties 699,0         751,0      735,5      727,0 

Overige inkomsten minus kosten 19,0- 28,0 21,2 17,0

totaal inkomsten 680,0 779,0 756,7 744,0

Bureaukosten 432,9 506,5 453,2 456,0

Bestuur en commissies 133,2 150,0 147,7 161,5

Activiteiten & Communicatie 360,5 325,5 316,1 331,0

som der kosten 926,6 982,0 917,0 948,5 

exploitatiesaldo          246,6- 203,0- 160,3- 204,5-

Rentebaten en overige inkomsten 200,0 207,0 77,3 219,5 

Rentelasten 2,6 3,0 4,6 3,0 

Opbrengsten uit vermogen 197,4 204,0 172,7 216,5 

saldo 49,2- 1,0 12,4 12,0 

Balans per 31 decemBer 2005 2005 2004

Activa ? ?

Vaste activa

Materiële vaste activa 13.955 9.241

Financiële vaste activa 3.627.717 3.482.402

3.641.672 3.491.643

langlopende vorderingen 300.000 100.000

Vlottende activa

Voorraden 1 1

Vorderingen en overlopende activa 246.606 177.462

Liquide middelen 154.072 53.775

400.679 231.238

totaal activa 4.342.356 3.822.881

Passiva

Eigen vermogen 3.599.022 3.085.358

Bestemmingsreserves 319.394 338.661

Kortlopende schulden en 

overlopende passiva 423.755 398.862

totaal passiva 4.342.356 3.822.881

KNCV JAARVERSLAG 2005                    
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GRONDslaGeN VaN WaaRDeRING eN 
ResultaatBePalING

Activa en Passiva zijn in de balans opgenomen tegen nominale 
waarde, tenzij anders vermeld. 

De KNCV participeert in de uitgave van wetenschappelijke bladen 
via deelname in EUCHEMSOC. De deelname in Chemistry 
is gewaardeerd tegen historische kostprijs. Royalty’s 
van dit blad en van de andere bladen worden in de 
staat van baten en lasten verantwoord. 

De participatie in Bèta Publishers wordt ge-
waardeerd tegen historische waarde van het 
aandelenpakket dan wel een lagere waarde 
indien de omstandigheden hiertoe aan-
leiding geven.

De effectenportefeuille bevat aandelen en 
obligaties. Obligaties worden gewaardeerd 
tegen beurswaarde max pari (d.w.z. 100%) 
dan wel lagere marktwaarde. Aandelen en 
vastgoedfondsen worden gewaardeerd tegen 
beurswaarde. Koersresultaten op aandelen wor-
den rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

De kosten van het aan- en verkopen alsmede het bewaar-
loon worden in het jaar waarop zij betrekking hebben ten laste van 
het resultaat gebracht. 

De effecten van de KNCV dienen te bewerkstelligen dat de vereni-
ging te allen tijde aan haar lopende verplichtingen kan voldoen, 
over een redelijke reserve beschikt en dragen zorg voor een aanvul-
ling op het jaarlijkse exploitatiebudget. De portefeuille kent een 
standaardsamenstelling van 60% aandelen, 30% obligaties en li-
quide middelen en 10% aandelen vastgoed en is daarmee als de-
fensief van karakter te typeren. 

De vereniging belegt uitsluitend in hoofdfondsen die zijn geno-
teerd aan de effectenbeurzen van de landen binnen de Eurozone, 
aangevuld met Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, en in beurs-
genoteerde aandelenbeleggingsfondsen van Nederlandse banken 
en de Robecogroep. 

Voorraden van de vereniging betreffen publicaties en KNCV-me-
morabilia. De afzet van de artikelen valt nauwelijks te voorspellen, 
vandaar een waardering tegen € 1. Kosten van aanschaf worden 
verwerkt in de staat van baten en lasten van het jaar waarin die zich 
voordoen.

In de Staat van Baten en Lasten worden contributies, donaties en 
overige opbrengsten verantwoord in het jaar waarop zij betrekking 
hebben.

Dividend- en couponopbrengsten worden bruto ten gunste van 
het resultaat verantwoord, aangezien de vereniging is vrijgesteld 
van dividendbelasting. 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan 
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

De vereniging is vrijgesteld van belastingen naar de winst.

tOelIchtING OP De BalaNs

activa
Materiële vaste activa
In 2005 zijn enkele computers vervangen en zijn enkele platte 
beeldschermen aangeschaft.

Op de aanschafwaarde wordt in drie jaar (computers) respectie-
velijk in vijf jaar (meubilair) afgeschreven.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen een participatie in het blad 

Chemistry, a European Journal, een belang van 65% in Bèta Pu-
blishers b.v., alsmede een door de vereniging gehouden effec-
tenportefeuille. 

Door uitgifte van aandelen aan Roeland Dobbelaer 
Bladenmaker BV is het belang van de KNCV in Bèta 

Publishers met ingang van 2005 van 100% te-
ruggebracht naar 65%. Van het totaal aande-

lenpakket ter grootte van 277 aandelen met 
een nominale waarde van € 27.700 bezit de 
KNCV 180 aandelen. Storting op de uitge-
geven aandelen heeft in natura plaatsge-
vonden waardoor een aantal nieuwe bla-
den bij Bèta Publishers is gekomen. 
Aangezien Bèta Publishers als gevolg van 

de aanschaf van het Technisch Weekblad in 
2005 te kampen heeft gehad met aanloopver-

liezen, is de waarde van de aandelen afgewaar-
deerd tot nihil. 

In 2005 is de waarde van de KNCV-portefeuille geste-
gen met een bedrag van € 163.315. Dit resultaat is mede be-

paald door het verstrekken van een lening aan Bèta Publishers 
waarvoor aandelen werden verkocht. 

Langlopende vorderingen
Deze post betreft een lening aan Bèta Publishers. In 2003 werd 

voor de start van de onderneming een lening verstrekt ter grootte 
van € 100.000 met een looptijd van vijf jaar. Begin aflossing in 
2005, laatste aflossing in 2009. De KNCV ontvangt een rente van 
5%.

In 2005 werd een lening verstrekt ter grootte van € 200.000 voor 
de aanschaf van Technisch Weekblad. Omdat op de eerste lening 
nog niet werd afgelost, is overeengekomen beide leningen samen 
te voegen tot een nieuwe lening ter grootte van € 300.000 met een 
looptijd van vijf jaar. Begin aflossing in 2007, laatste aflossing in 
2011. De KNCV ontvangt een rente van 5%. Voor deze lening is een 
leningsovereenkomst opgesteld waarin is opgenomen dat het 
eigendomsrecht van Technisch Weekblad aan de KNCV in onder-
pand wordt gegeven.

Voorraden
De voorraden betreffen publicaties en KNCV-memorabilia. De af-

zet van de artikelen valt nauwelijks te voorspellen, vandaar de waar-
dering tegen € 1. Kosten van aanschaf worden verwerkt in de staat 
van baten en lasten van het jaar waarin die zich voordoen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor 

eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Het ver-
schil met 2004 in deze rubriek hangt samen met de rekeningcou-
rant met Bèta Publishers in verband met de aankoop van Technisch 
Weekblad.

Liquide middelen 
Door het verschuiven/uitstellen van de facturatiedatum van 2004 

naar begin 2005 is de liquiditeit ultimo 2005 hoger dan die van ul-
timo 2004. De post ABN AMRO bestaat uit direct opeisbare liquide 
middelen op de betaalrekening en op een ondernemersdeposito-
rekening.
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OVeRzIcht GelDmIDDeleN IN BeheeR teN BehOeVe VaN cONGResseN

saldo 1 januari 
2005 

rente bijboeking saldo 31 
december 2005

Analytische Chemie € 49.431 € 989  € 50.419

Anorganisch Fysische Chemie € 32.510 € 650  € 33.160

Katalyse € 34.032 € 681  € 34.713

Nederlandse Keramische Vereniging € 82  € 2  € 84

Macromoleculen € 15.838 € 317 € 1.932 € 18.087 

NVBMB € 3.884 € 78  € 3.962

Nederlandse Vereniging voor Kristallografie € 55.330 € 1.107  € 56.437

NVVL € 9.796 € 196  € 9.992

totaal € 200.902 € 4.018 € 1.932 € 206.852 

met ingang van 2006 per sectie van de KNCV gegroepeerd. De 
saldi staan ter beschikking van de sectie voor het organiseren van 
symposia of, na goedkeuring door het KNCV-Bestuur, voor andere 
doeleinden.

De KNCV vergoedt over de saldi rente (ondernemersdeposito) in 
2005 gelijk aan 2,0 % (in 2004: 2,2 %).

Het Balanstotaal voor 2005 is ten opzichte van 2004 toegenomen 
met circa 0,5 miljoen euro. De toename is vrijwel volledig toe te 
schrijven aan de gunstige koersontwikkeling die de effectenporte-
feuille in 2005 heeft laten zien.

tOelIchtING OP De staat VaN BateN eN lasteN
Contributies, donaties en overige inkomsten

Ultimo 2005 bedraagt het aantal leden: 9.669 (in 2004 was dit: 
9.845). Het aantal is wederom afgenomen, maar de afname is weer 
minder dan vorig jaar (176 dit jaar tegen 578 vorig jaar).

De contributieverhoging van 2005 heeft, zoals werd verwacht, ge-
leid tot een hogere opbrengst uit de contributies, zij het lager dan 
werd begroot. 

Donaties is een nieuwe post in de staat van baten en lasten, op-
gebouwd uit alle inkomsten afkomstig van leden en bedrijven. 

De overige inkomsten zijn conform begroting. Hierin is onder 
meer de post royalty’s Chemische Feitelijkheden opgenomen.

Passiva
Eigen vermogen

De toename in het eigen vermogen is voornamelijk het gevolg 
van verwerking van het positieve koersresultaat op de beleggings-
portefeuille. Daarnaast is het in 2005 gelukt om een, weliswaar 
klein, positief jaarresultaat ad € 12.408 te behalen, hetgeen is toe-
gevoegd aan de Algemene Reserve. 

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves hebben tot doel activiteiten op speci-

fieke terreinen te ondersteunen, zonder dat die activiteiten direct 
op de exploitatie van de KNCV drukken. Tevens werd besloten om 
een aantal jaarlijkse inkomsten en uitgaven met het KNCV-fonds te 
vereffenen. 

In 2005 is besloten om geen specifieke voorzieningen zoals een 
Lustrumfonds meer in de balans op te nemen. Indien uitgaven 
voor bijvoorbeeld een lustrum nodig zijn, kunnen die ten laste van 
het KNCV-fonds worden gebracht.

Een specificatie van de wijzigingen in de bestemmingsreserves 
staat op pagina 25.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
In deze rubriek is de post geldmiddelen in beheer opgenomen 

(zie ook het onderstaande Overzicht geldmiddelen in beheer ten 
behoeve van congressen). De post betreft de door diverse stichtin-
gen overgemaakte batige saldi van congressen. Die saldi worden 

OVeRzIcht BestemmINGsReseRVes 2005

Operationele Fondsen stand 1 januari 
2005

interest bijboekingen kosten & 
bijdragen

stand 31 de-
cember 2005

KNCV-fonds 228.832 18.441 38.608 208.665 

Innovatiefonds 109.829 900 110.729 

totaal 338.661 18.441 900 38.608 319.394 

De uitgaven in 2005 ten laste van het KNCV-fonds hebben voor het overgrote deel betrekking gehad op het afdekken van verliezen op de organisatie van twee 

Internationale Congressen. Verder werden enkele secties in activiteiten gesteund. De toename van het Innovatiefonds is het gevolg van een toewijzing uit de 

erfenis van de heer Pluijgers.
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Bureaukosten
De onderuitputting van deze rubriek is voornamelijk het gevolg 

van een aangehouden vacature. In 2005 had het bureau negen per-
sonen in dienst voor in totaal 8,1 fte.

Bestuur en commissies
De uitgaven zijn conform de begroting. 

Activiteiten & Communicatie
Het Jaarcongres van de KNCV wordt met ingang van 2005 onder 

auspiciën van Bèta Publishers als samenwerking van KNCV en 
C2W georganiseerd.

Geconstateerd kan worden dat de uitgaven van deze rubriek bin-
nen de begroting zijn gebleven. 

Rentebaten en overige inkomsten
Zoals bij de toelichting van de balans reeds beschreven, heeft een 

afwaardering van de aandelen Bèta Publishers plaatsgevonden. De 
afboeking is in deze rubriek opgenomen.

Rentelasten
Doordat meer transacties zijn uitgevoerd, zijn de kosten iets ho-

ger uitgevallen dan werd begroot.

accountantsverklaring
Opdracht

Wij hebben de jaarrekening van de Koninklijke Nederlandse  
Chemische Vereniging te Leidschendam gecontroleerd. De jaar-
rekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur 

van de vereniging. Het is onze verantwoordelijkheid een accoun-
tantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen 

aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Vol-
gens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden ge-
pland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel be-
lang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door 
middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing 
van de bedragen en toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat 
een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële 
verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toege-
past en van belangrijke schattingen die het bestuur van de vereni-
ging daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle 
een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 decem-
ber 2005 en van het resultaat over 2005 in overeenstemming met 
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving.

Den Haag, 12 mei 2006
Ernst en Young Accountants

Jaarrekening
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ChemisChe Kringen

Bossche Chemische Kring
Secretariaat:
Drs. H. (Henk) van ‘t Holt
churchilllaan 30
5224 Bv Den Bosch
T 073-621 47 32
e bck@kncv.nl
W www.kncv.nl/kringdenbosch

Chemische Kring eindhoven
Secretariaat:
Dr. ir. j.c. (jetse) reijenga
TU/e, kamer sTW 2.22
Postbus 513
5600 MB eindhoven
T 040-247 30 96
F 040-247 83 15
e j.c.reijenga@tue.nl 
e cke@kncv.nl
W www.kncv.nl/kringeindhoven

Chemische Kring midden nederland
Secretariaat:
Ir. W. (Wim) van Herpen
Boekweitoord 24
3991 XM Houten
T 030-637 25 28
e w.van.herpen@planet.nl
e ckmn@kncv.nl
W www.kncv.nl/kringmiddennederland

Chemische Kring Zwolle
Secretariaat:
Dr. ing. P.a.M. (Priscilla) lips
DsM resins Bv
Postbus 615
8000 aP Zwolle
T 038-456 95 20
F 038-456 92 66
e priscilla.lips@dsm.com
e ckz@kncvl.nl
W www.kncv.nl/kringzwolle

groningse Chemische Kring
Secretariaat:
Dr. k. (kommer) Brunt
spoorlaan 31
9753 Hv Haren gn
T 050-534 89 34 (privé)
T 050-369 46 18 (werk)

algemene gegevens

Algemene gegevens 
per 1 juli 2006

F 050-312 88 91
e brunt@voeding.tno.nl
e gck@kncv.nl
W www.kncv.nl/kringgroningen

haarlemse Chemische Kring
Secretariaat:
Dr. a.j. (sander) groenendijk
Trompstraat 61
2014 Be Haarlem
T 023-524 28 28
e hck@kncv.nl
W www.kncv.nl/kringhaarlem

rotterdamse Chemische Kring
Secretariaat:
c. (Ties) Wijnberger
rietkraag 28
4386 gc vlissingen
T 0118-47 46 66
e wijnberger@zeelandnet.nl
e rck@kncv.nl
W www.kncv.nl/kringrotterdam

seCTies

sectie Analytische Chemie
Secretariaat:
Dr. g.W. (govert) somsen
UU, Disciplinegroep Biomedische analyse
Postbus 80082
3508 TB Utrecht
T 030-253 69 51
F 030-253 51 80
e g.w.somsen@pharm.uu.nl
W www.kncv.nl/sac

sectie Anorganische en Fysische Chemie
Secretariaat:
Dr. ing. g.j.M. (ger) koper
TUD, DelftchemTech
julianalaan 136
2628 Bl Delft
T 015-278 82 18
F 015-278 41 35
e g.j.m.koper@tudelft.nl
W www.kncv.nl/af

Chemie historische groep
Secretariaat:
Prof. dr. e. (ernst) Homburg

Universiteit Maastricht
vakgroep geschiedenis 
Postbus 616
6200 MD Maastricht
T 043-388 34 95/33 14
e e.homburg@history.unimaas.nl

Chemie management groep  
Secretariaat:
kncv-Bureau
Postbus 249
2260 ae leidschendam
T 070-337 87 90
F 070-337 87 99
e kncv@kncv.nl
W www.kncv.nl/cmg

sectie Chemie en recht
Secretariaat:
Drs. a.H. (Ton) Bernard
Begijnenakker 55
4841 ck Prinsenbeek
T 076-541 36 28
W www.kncv.nl/chemieenrecht

Consultancy groep
Secretariaat:
Ir. j. (jan) Pranger
visserseinde 50 a
2063 jD spaarndam West
T 023-538 30 83, 06-502 907 19
F 084-224 18 26
e pranger@kcbv.com
W www.kncv.nl/consultancy
W www.consultancy-group.nl

sectie Farmacochemie
Secretariaat:
Dr. c.M. (Marco) Timmers
n.v. Organon
room rk 3225
Molenstraat 110
5340 BH Oss
T 0412-66 28 74
F 0412-66 25 46
e marco.timmers@organon.com
W www.kncv.nl/farmacochemie

geochemische Kring
Secretariaat:
Dr. B.M. (Boris) van Breukelen
vrije Universiteit amsterdam
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algemene gegevens

Fac aardwetenschappen
De Boelelaan 1085
1081 Hv amsterdam
T 020-598 73 93
F 020-598 99 40
e boris.van.breukelen@falw.vu.nl
W www.kncv.nl/geochemischekring

sectie Katalyse
Secretariaat:
Dr. g. (guido) Mul
TUD, Fac of applied sciences
DelftchemTech, Department of chemical 
Technology
julianalaan 136
2628 Bl Delft
T 015-278 43 81
F 015-278 82 67
e g.mul@tudelft.nl
W www.kncv.nl/katalyse

sectie macromoleculen
Secretariaat:
Dr. W.F. (Wolter) jager
TU Delft, gebouw voor scheikunde
julianalaan 136
2628 Bl Delft
T 015-278 26 26
F 015-278 74 15
e w.f.jager@tnw.tudelft.nl
W www.kncv.nl/macromoleculen

sectie milieuchemie
Secretariaat:
Dr. ir. M.T.O. (chiel) jonker
UU, Iras
Postbus 80176
3508 TD Utrecht
T 030-253 53 38
e c.jonker@iras.uu.nl
W www.kncv.nl/milieuchemie
W www.milieuchemie.org

nederlandse Biotechnologische Vereniging
Secretariaat:
Dr. j.W. (john) chapman
Unilever research & Development
Postbus 114
3130 ac vlaardingen
T 010-460 52 47
F 010-46 051 88
e john.chapman@unilever.com
W www.kncv.nl/nbv

nederlandse Keramische Vereniging
Secretariaat:
Dr. ir. s. (sido) sinnema
corus rD&T ceramics research centre
adrescode 3j.22
Postbus 10000
1970 ca IjMUIDen

T 0251-49 44 90
F 0251-47 04 89
e secretaris@ceramics.nl
W www.kncv.nl/keramiek
W www.ceramics.nl

sectie nsA-nanostructures and 
self-Assembly
(voorheen Vloeibare Kristallen en  
surfactanten)
Secretariaat:
Prof. dr. (ernst) sudhölter
Universiteit Wageningen
lab. Organische chemie
Dreijenplein 8
6703 HB Wageningen
T 0317-48 29 77
e ernst.sudholter@wur.nl
W www.kncv.nl/vks

nederlandse Vereniging voor Biochemie 
en moleculaire Biologie
Secretariaat:
Prof. dr. M.H.M. (Mathieu) noteborn
U leiden, Biological chemistry, lIc 
Postbus 9502
2300 ra leiden
T 071-527 44 14
F 071-527 43 57
e m.noteborn@chem.leidenuniv.nl
W www.kncv.nl/nvbmb

nederlandse Vereniging voor Fotonica
Secretariaat:
Mw. dr. k. (kerstin) Wörhoff
Universiteit Twente, eWI
Postbus 217
7500 ae enschede
T 053-489 34 77
F 053-489 33 43
e k.worhoff@el.utwente.nl
W www.kncv.nl/fotonica
W www.fotonica.nl

nederlandse Vereniging voor Klinische 
Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Secretariaat:
Dr. j.W.P.H. (Hans) soons
Bureau nvkc 
catharijnesingel 49 a
3511 gg Utrecht
T 030-232 86 23
F 030-231 11 78
e buro@nvkc.nl
W www.kncv.nl/nvkc

nederlandse Vereniging voor Kristalgroei
Secretariaat:
Prof. dr. j.P.j.M. van der eerden
Universiteit Utrecht
scheikunde, sectie grensvlakken

Padualaan 8
3584 cH Utrecht
T 030-253 31 25
F 030-253 24 03
e j.p.j.m.vandereerden@chem.uu.nl
W www.kncv.nl/kristalgroei
W www.dacg.nl

nederlandse Vereniging voor 
Kristallografie
Secretariaat:
Ing. l. (leo) Woning
grevelingen 23
2641 XX Pijnacker 
T 015-361 06 17 (privé)
T 015-215 25 11 (werk)
e leo.woning@bruker-axs.nl
W www.kncv.nl/kristallografie

nederlandse Vereniging voor  
massaspectrometrie
Secretariaat:
e.s.e. (eric) van Beelen
Het Waterlaboratorium
Postbus 734
2003 rs Haarlem
T 023-517 59 69, 06-127 353 37
F 023-517 59 99
e eric.vanbeelen@hetwaterlaboratorium.nl
e secretary@denvms.nl
W www.kncv.nl/massaspectrometrie
W www. denvms.nl

nVVL network for Food experts
Secretariaat:
Mw. P. (Petra) smit
nutri-akt Bv
Postbus 208
3440 ae Woerden
T 0348-46 00 80
F 0348-46 06 80
e info@nvvl.nl
W www.kncv.nl/nvvl
W www.nvvl.nl

sectie Organische Chemie
Secretariaat:
Dr. ir. j.F. (jan) vader
n.v. Organon
Postbus 20
5340 BH Oss
T 0412-66 36 08
F 0412-66 35 13
e jan.vader@organon.com
W www.kncv.nl/organischechemie

sectie Procestechnologie
Secretariaat:
Dr. ir. j.r. van Ommen
TUD Fac. Techn. natuurwetenschappen
julianalaan 136
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2628 Bl Delft
T 015-2782133
F 015-2788267
e j.r.vanommen@tudelft.nl
W www.kncv.nl/procestechnologie

sectie radio- en stralenchemie
Secretariaat:
Ir. Z.I. (Zvonko) kolar Msc
TUD, Department of radiation,  
Mekelweg 15
2629 jB Delft
T 015-278 66 19
F 015-278 39 06
e z.i.kolar@tnw.tudelft.nl
W www.kncv.nl/radioenstralen

sectie scheikunde Onderwijs
Secretariaat:
a.a.j.P. (guus) Mulder
greet koemanplein 25
2343 PB Oegstgeest
T 071-515 23 51
e aajp.mulder@tiscali.nl
W www.kncv.nl/sso

WerKgrOePen VAn de seCTies
Werk- en discussiegroepen van de Sectie 
Analytische Chemie

Ce-gebruikersgroep
Secretariaat:
P. Muijselaar, voorzitter
solvay Pharmaceuticals
Pharmaceutical analysis Dept.
Postbus 900
1380 Da Weesp
T 0294-47 73 15
F 0294-43 10 69
e pim.muijselaar@solvay.com
W www.kncv.nl/analytischesectie/nl

discussiegroep monstervoorbewerking
Secretariaat:
Dr. ir. e. (erik) Baltussen
nOTOX safety & environmental research 
Bv
Postbus 3479
5203 Dl Den Bosch
T 073-640 67 00
F 073-640 67 99
e erik.baltussen@notox.nl
W www.sampleprep.nl

discussiegroep scheiding van Polymeren 
(dsP)
Secretariaat:
F.a. (ab) Buijtenhuijs
akzo nobel chemical research
Dept. caP

Postbus 9300
6800 sB arnhem
T 026-366 22 55
F 026-366 52 80
e  ab.buijtenhuijs@akzonobel- 

chemicals.com
W www.polymers.tmfweb.nl

infrarood en raman discussie groep
Secretariaat:
Drs. P. (Peter) de Peinder
Philips research 
High Tech campus 48
5656 ae eindhoven
T 040-274 33 32
F 040-274 30 75
e p.de.peinder@philips.com
W www.pdp.tmfweb.nl

nederlandse Werkgroep  
deeltjeskarakterisering (nWdK)
Secretariaat:
P.B. Hoos
Unilever research laboratory
Postbus114
3130 ac vlaardingen
T 010-4605476
e peter.hoos@unilever.com
W www.kncv.nl/analytischesectie/nl

nmr discussiegroep
Secretariaat:
P.c.M.M. Magusin
TU eindhoven
anorganische chemie en katalyse
Postbus 513
5600 MB eindhoven
T 040-247 24 35
F 040-245 50 54
e p.c.m.m.magusin@tue.nl
W www.nmr-dg.nl

Kennisplatform Labmanagers
Secretariaat:
M. van Meel
checkMark laboratorium support
Postbus 242
3500 3130 ae vlaardingen
T 010-248 02 88
F 010-248 01 89
e manon@checkmark.nl
W www.kncv.nl/analytischesectie/nl

Werkgroep Atoomspectrometrie
Secretariaat:
P.j. smulders
Philips research
High Tech campus 48 (M/s 13)
5656 ae eindhoven
T 040-274 34 71
F 040-274 30 75

e jeannette.smulders@philips.com
W www.atoomspectrometrie.nl

Werkgroep Chemometrie
Secretariaat:
j. Westerhuis
Biosystems Data analysis
swammerdam Institute for life sciences
nieuwe achtergracht 166
1018 Wv amsterdam
T 020-525 65 46
F 020-525 56 04
e westerhuis@science.uva.nl
W www.chemometrie.nl

Werkgroep Fabian 
Secretariaat:
j. (jaap) Wieling
Xendo Drug Development
Hanzeplein 1-53
9713 gZ groningen
T 050-368 10 13
e jaap.wieling@xendo.nl
W www.bioanalyse.nl

Werkgroep Kwaliteit Test Laboratoria (KTL)
Secretariaat:
W.T. (Theo) vrijenhoek
nutreco-Masterlab 
Postbus 40
3880 aa Putten
T 0341-37 17 32
F 0341-37 16 70
e theo.vrijenhoek@nutreco.com
W www.kncv.nl/analytischesectie/nl

Werkgroep Procesanalyse
Secretariaat:
M. (Michel) Huys
DsM resolve
Postbus 18
6160 MD geleen
T 046-476 75 48
e michel.huys@dsm.com
W www.procesanalyse.nl

Werkgroep scheidingsmethoden
Secretariaat:
Prof. dr. ir. ing. r. Tijssen
Universiteit van amsterdam
nieuwe achtergracht 166
1018 Wv amsterdam
T 020-525 52 65 (werk)
T 0317-42 30 18 (privé)
F 020-525 66 04
e rtijssen@wxs.nl
W www.kncv.nl/analytischesectie/nl
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Werkgroepen van de Sectie Anorganische 
en Fysische Chemie 

Werkgroep Colloïdchemie
Secretariaat:
Dr. ing. c.j.M. (ger) koper
TUD, DelftchemTech
julianalaan 136
2628 Bl Delft
T 015-278 82 18
F 015-278 41 35
e g.j.M.koper@tudelft.nl

Werkgroep elektrochemie
Secretariaat:
Dr. B.a. Boukamp
chemische Technologie 
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 ae enschede
T 053-489 29 90
F 053-489 46 83
e b.a.boukamp@tnw.utwente.nl

Werkgroep grondslagen der 
Thermodynamica
Secretariaat:
Dr. W. j. (Wim) Hornix, voorzitter
rijksstraatweg 46
6574 ae Ubbergen
T O24-365 64 60
e wjh@sci.kun.nl

Werk-/studiegroepen van de NBV

• Agro-biotechnologie
• Bioreactoren
• dierlijke en plantencelkweek
• maatschappelijke ascpecten van de 

biotechnologie
• milieubiotechnologie
• Platform microbiële Fysiologie
• Productisolatie en-zuivering
• Toegepaste biokatalyse
• Toegepaste moleculaire genetica
Zie voor contactpersonen:
W www.nbvsite.nl

Werkgroepen van de NVBMB

Werkgroep Bioinformatica 
Secretariaat:
Dr. F.H.j. (Frank) van enckevort PhD
UT, centre for Molecular and Biomolecular 
Informatics
Postbus 9010
6500 gl nijmegen
T 024-365 33 58/33 91
F 024-365 29 77

e f.van.enckevort@cmbi.kun.nl
e secretariaat bioinformatica@kncv.nl
W www.cmbi.kun.nl/wgbioinf

Proteomics Platform
Secretariaat:
Dr. a.H.P. (Twan) america
e a.h.p.america@plant.wag-ur.nl
W www.proteomics.nl

Werkgroep van de Sectie Katalyse

dutch Zeolite Association
Secretariaat:
Mw. dr. P.j. (Patricia) kooyman
DelftchemTech
julianalaan 136
2628 Bl Delft
T 015-278 90 84
F 015-278 63 16
e p.j.kooyman@tudelft.nl

Werkgroepen van de Nederlandse 
Vereniging voor Kristallografie

Werkgroep Poederdiffractie
Secretariaat:
Dr. r.B. (rob) Helmholdt
Universiteit van amsterdam
laboratorium voor kristallografie
van’t Hoff Institute of Molecular sciences 
(HIMs)
Faculty of sciences (FnWI)
valckenierstraat 65
1018 Xe amsterdam
T 020-525 70 33
F 020-525 69 40
e rbh@science.uva.nl

Werkgroep eiwitkristallografie
Secretariaat:
Mw. dr. T.k. (Titia) sixma
nederlands kanker Instituut
Moleculaire carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 cX amsterdam
T 020-512 19 59
F 020-512 19 54
e t.sixma@nki.nl

Werkgroep Onderwijs in de Kristallografie
Secretariaat:
Dr. r.B. (rob) Helmholdt
Universiteit van amsterdam
laboratorium voor kristallografie
van ’t Hoff Institute of Molecular sciences 
(HIMs)
Faculty of sciences (FnWI)
valckenierstraat 65

1018 Xe amsterdam
T 020-525 70 33
F 020-525 69 40
e rbh@science.uva.nl

KnCV-BesTuur
Voorzitter
Prof. dr. ir. P. (Peter) Folstar
1e vicevoorzitter
Prof. dr. j.W. (Hans) Hofstraat
2e vicevoorzitter
Prof. dr. j. (jan) de Wit
secretaris
Dr. ir. I.P. (Iwan) Thonus
Penningmeester
Drs. g.j.M. (gerard) aaftink
Bestuurslid Chemie en maatschappij
Prof. dr. a. (alle) Bruggink
Bestuurslid Arbeidsmarktzaken
Dr. r. (ronald) gebhard
Bestuurslid Onderwijs en Opleidingen
Prof. dr. a.M. (alex) van Herk
Bestuurslid interne relaties
Ir. H. (Henny) kimmels
Bestuurslid hBO-Zaken
Dr. n.T.M. (niek) klooster
Communicatie en Publiciteit
Dr. j.a. (jonna) Wiersma

KnCV-BureAu
Postbus 249
2260 ae leidschendam
T 070-337 87 90
F 070-337 87 99
e kncv@kncv.nl
W www.kncv.nl

directeur
Dr. ir. I.P. (Iwan) Thonus
Beleidsmedewerkers
Drs. l. (lisette ) van der Beek-Ploeg
Drs. j. (judith) van der Zwan
Bestuursmedewerker
Ing. l. (loes) Pors, Msc.
Ledenadministratie
M. (Marjan) sewradj-Mulder
Financiële administratie
B. (Bob) Thörig
Automatisering
Dr. F.a.W. (Frans) koeman
secretariaat
H.W. (rieky) rietmeyer-visser
a.P. (addy) Wulff

algemene gegevens
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De KNCV is het grootste netwerk van vakgenoten uit de chemie en

aanverwante disciplines als life sciences en procestechnologie.

De beroepsvereniging ondersteunt de leden in hun professionele

ontwikkeling. Leden van de KNCV profiteren onder andere van gratis

20 x per jaar C2W, loopbaanbegeleiding, korting op congressen en

trainingen, gratis digitale nieuwsbrief, keuze uit 27 vaksecties, korting

op boeken en tijdschriften en juridische en financiële dienstverlening.
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Moleculen, mensen, meningen

Postadres
Postbus 249
2260 AE Leidschendam

Bezoekadres
Vlietweg 16
2266 KA Leidschendam

T 070-337 87 90
F 070-337 87 99
E kncv@kncv.nl
W www.kncv.nl
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