
Verslag jaarvergadering BMS/Aned, 30 november 2006 
 

1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 16.36. 
2. Mededelingen: 

a. De VVS organiseert de Statistische dag op 27 maart, in het CBS. Plenaire 
sprekers zijn Jim Berger en Willem van Zwet. Het CBS heeft een eigen 
sessie. Of de BMS een sessie organiseert is nog onzeker. 

b. De IBC wordt in 2008 georganiseerd in Dublin. De IBC in 2010 zal 
plaatsvinden op de grens van Brazilie en Argentinie. 

3. Het verslag van de jaarvergadering 2005 is goedgekeurd. Met dank aan de 
secretaris. 

4. Het jaarverslag van de BMS/Aned is ook goedgekeurd. Met dank aan de 
secretaris.Van de commissie registratie biostatistici is per 1 december Theo 
Stijnen vervangen door George Borm en Kit Roes door Paul Koopman. Het 
dalende ledenaantal is weliswaar begrijpelijk maar blijft zorgen baren. Hans 
van Houwelingen merkt op dat vroeger het directe voordeel van Aned 
lidmaatschap was dat je Biometrics kreeg. Tegenwoordig kan iedereen 
artikelen uit Biometrics gewoon downloaden. Er zou gezocht moeten worden 
naar nieuwe “incentives” om lid te worden. Promovendi zouden eigenlijk 
standaard lid moeten worden, dit zou moeten worden gestimuleerd door 
begeleiders. 

5. Het financieel verslag is goedgekeurd. Met dank aan de penningmeester. 
BMS/Aned is financieel gezond, moet zorgen dat er niet teveel op de balans 
staat. Hans van Houwelingen dot het voorstel om Aned het Corsten Biometrie 
fonds te laten sponsoren. 

6. Channel Network: reden voor oprichting van dit Channel Network is het feit 
dat er minder biostatistici actief zijn en dat de bijeenkomsten van de regions 
minder goed bezocht worden. Door met een aantal andere regions samen te 
gaan wordt een grotere kritische massa gecreerd. Het Channel Network 
organiseert eens in de twee jaar een conferentie, dit jaar, 2007, door de Aned, 
van 8 tot 11 mei in Rolduc, Kerkrade. Posters worden uitgedeeld met het 
verzoek om die goed zichtbaar op te hangen en te verspreiden. 

7. Bestuurswisseling: de secretaris Hein Putter en gewone leden Nelly van der 
Hoeven en Pierre Verwey, zullen in 2007 de maximale zes jaar hebben 
uitgediend. Voor hen moet vervanging worden gezocht. Kandidaten mogen 
zich melden bij het huidige bestuur. 

8. Niks komt ter tafel. 
9. De voorzitter sluit om 17.08 de vergadering. 


