Verslag BMS en ANed ledenvergadering 5 november 2008
te Wageningen
Het bestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter prof.dr. Koos Zwinderman, de secretaris
dr. Maarten Schipper (verslag), de penningmeester dr. Marco Bink en bestuurslid dr. Liesbeth de
Wreede.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 17u11.
2. Mededelingen
Een kort verslag van de activiteiten en financiën van de BMS zijn aan de orde geweest bij de
jaarvergadering van de VVS voorafgaand aan de Dag voor Statistiek en Besliskunde. In deze
vergadering komen nu nog de activiteiten en financiën van de ANed aan de orde. Naast de
eigen initiatieven zal het onderwerp ledenwerving ook opgepakt worden samen met de VVS.
In de volgende bestuursvergadering van de VVS zal het punt om statistiek onder de
aandacht van jongeren te brengen worden behandeld.
3. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2007 BMS/ANed
Cajo ter Braak merkt op dat hij zitting heeft in de Editorial Advisory Committee van de IBS.
Dit is belangrijk omdat hij per 31 december 2009 als lid vervangen moet worden.
5. Financieel verslag 2007 ANed
Het financieel jaarverslag 2007 is besproken. Op de balans is een toename te zien van
6000. Dit komt door de opbrengsten van de Channel Network Conference die in 2007 door
de ANed georganiseerd is. De begrootte kosten werden geheel afgedekt door de
inschrijfgelden van de deelnemers. Door het meevallen van de sponsorbijdragen is er extra
geld binnen gekomen. Het totale vermogen is nu bijna 20.000. Dit geld willen we
gedeeltelijk inzetten voor ledenwerving (zie volgende agendapunt).
Het aantal leden is in 10 jaar gedaald met 40 leden, tot iets minder dan 100 leden nu. De
afname is met name te zien onder de reguliere leden en er is een zeer beperkte aanwas van
nieuwe leden.
6. Ledenwerving
De afname in het aantal leden zit het bestuur dwars. Toch is het bestuur (nog) niet echt actief
geweest op het terrein van ledenwerving. Maar het is dan ook geen gemakkelijke taak. Wel
constateren we dat de problemen van BMS-ANed niet op zich staan. Ook de VVS en de
Britse afdeling van de IBS hebben te maken met een grote achteruitgang in ledenaantallen.
Bij de najaarsbijeenkomst voorafgaand aan de ledenvergadering is het druk geweest, met
veel jonge mensen die (nog) geen lid zijn van BMS of ANed. Dat geeft hoop. Eigenlijk zouden
de potentiële leden aangespoord moeten worden door hun leidinggevende om lid te worden.
Misschien moet de vereniging internationaliseren. Cajo ter Braak merkt op dat alle
correspondentie nu in het Nederlands gaat. Zowel de website als de mededelingen vanuit het
bestuur aan de leden. Volgens hem moet deze informatie ook in het Engels aangeboden
worden, omdat veel potentiële leden het Nederlands niet machtig zijn. Het bestuur zal
hierover nadenken.
Jeanine Houwing doet het voorstel om in te voeren dat iedereen die naar de Channel
Network Conference komt lid moet zijn/worden van de IBS (of een van haar nationale
afdelingen). Het bestuur vindt dit een goed voorstel en zal dit aankaarten bij de organisatie
van de Channel Network Conference van volgend jaar.
Het bestuur doet nu het voorstel om promovendi en studenten 2 jaar lang een gratis
lidmaatschap aan te bieden van ANed. Een korte berekening van de penningmeester laat
zien dat gezien de huidige financiële reserves we bij een aantal van 50
studenten/promovendi, deze actie 20 jaar zouden kunnen volhouden. Aanvulling bij dit
voorstel is dat deze actie elke 5 jaar geëvalueerd wordt. Het voorstel wordt door de
ledenvergadering unaniem aangenomen.

7. Channel Network meeting Gent 2009
De Channel Network Region organiseert van 6-8 april 2009 haar 2e Channel Network
meeting te Gent. Er is een ambitieus programma voorgesteld. Alle leden worden
aangespoord naar deze conferentie te gaan. Een call for papers is inmiddels al uitgegaan via
de mededelingen en een bericht op de website. ook is de website van de Channel Network
Conference inmiddels in de lucht via www.cvstat.ugent.be/ibs. Ook zijn er posters
beschikbaar van de aankondiging van de conferentie. De voorzitter deelt deze uit met
aansporing deze op te hangen op de werkplek. De ANed zal tijdens deze conferentie haar
jaarlijkse ledenvergadering houden.
8. Bestuurswisseling
Volgend voorjaar heeft de voorzitter, Koos Zwinderman er 2 keer 2 jaar opzitten. Zijn termijn
is dus verlopen. Ook de penningmeester Marco Bink heeft dan zijn maximale termijn van 3
keer 2 jaar erop zitten. Zij beiden zullen volgend voorjaar aftreden en niet herkiesbaar zijn.
De overige bestuurleden hebben volgend jaar nog niet hun maximale termijn gezeten en
derhalve herkiesbaar.
Het bestuur zoekt dus kandidaten voor de het voorzitterschap en penningmeesterschap. De
voorzitter vraagt de ledenvergadering kandidaten voor de functies door te geven aan de
secretaris. Bij het bestuur is al een kandidaat voor het penningmeesterschap bekend.
9. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17u41.

