
De  KNCV  maakt  chemie  
en  chemici  zichtbaar



2017:  een  paar  successen  op  een  rij

• KNCV  Academy
• ChemieMediaCentrum
• IUPAC  2023  naar  Nederland
• C2W  International  voor  expat  chemici
• Avond  van  de  Chemie
• Carbon  Masterdag



Zorgpunten

• Gestaag teruglopende inkomsten uit contributies
– Relatief  veel  niet-betalende  leden
– Leden  zeggen  op  na  afloop  van  een  gratis  abonnement
– Leden  zeggen  op  als  ze  in  hun  werkomgeving  verder  van  de  chemie  komen  te  staan

• Zeer  complexe  contributiestructuur  (36  lidmaatschapsoorten)
• Teruglopende inkomsten uit advertenties



Op  welke  activiteiten  zetten  we  in?

• Activiteiten  gericht  op  leden
– Wetenschappelijke  bijeenkomsten
– Employability  van  leden
– Onafhankelijke  berichtgeving

• Onderscheidende profilering
– VNCI:  industrie
– NWO:  wetenschappelijk onderzoek
– KNCV:  maatschappelijk domein



Hoe  maken  we  de  KNCV  toekomstbestendig?

• Mogelijke  aanpassingen  in  wervingsbeleid  en  contributiestructuur
– Vereenvoudiging  van  contributiestructuur
– Werven  van  donateurs
– Inzetten  op  niet-Nederlandse  leden
– Werven  onder  masterstudenten  in  plaats  van  bachelorstudenten

• Intensiveren  samenwerking  secties
– Meningen  gepeild  onder  besturen  secties
– Overleg  en  afspraken  over  uitvoering  van  activiteiten  en  taken
– Afstemming  over  beleid  inzake  niet-KNCV  leden



Wat  willen  de  leden?
• Zijn  er  andere  activiteiten  waar  de  KNCV  aandacht  aan  moet  besteden?
• Hoe  kunnen  we  afhankelijkheid  van  de  contributie  reduceren?
• Hoe  kan  de  KNCV  het  betalende  aantal  leden  vergroten?  

• Doel:  antwoorden  in  het  komend  half  jaar  in  kaart  brengen  (veldonderzoek)

• ALV  juni  2018:
– Presentatie  resultaten  veldonderzoek
– Beleidsplan  2018-2023
– Meerjarenbegroting



Chemie  Media  Centrum

• Geloofwaardigheid:  onafhankelijke  informatiebron  
• Autoriteit:  expertpanel  van  >  100  hoogleraren  en  specialisten
• Maatschappelijk  doel:  begrip  en  waardering  voor  chemie  stimuleren
• Toekomst:  ontwikkelen  oordeelsvorming  nieuwe  generatie
• Zichtbaarheid: nieuwe  boegbeelden  creëren
• Eenheid:  platform  van  Nederlandse  chemie  



Wat  levert  het  CMC  op?

• Ander  beeld  van  chemie  
• Podium  voor  jonge  chemici
• Nieuwe  manier  van  communiceren  over  chemie:  visualiseren  
• Relevante  rol  voor  de  KNCV
• Betere  contacten  met  de  media



Beoogde  investeringenn  in  CMC



Bekostiging  van  nieuwe  initiatieven  in  2018

• Investering  in  projecten:
– CMC €  30K
– KNCV  Academy €  10K
– Wetenschappelijke  bijeenkomsten  secties €      6K
– C2W  International €      7K
– Avond  van  de  Chemie €  24K

• Veldonderzoek €  20K


