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Secretarieel Jaarverslag KNDV 2017 

 

Ledenbestand 

Onze vereniging begon 2017 met 166 leden 
(zie Fig. 1). In de loop van dit jaar zegden 7 
leden hun lidmaatschap op, veelal wegens 
pensioen of overlijden, en traden 5 nieuwe 
leden toe. Per 1 september 2017 heeft onze 
vereniging 164 leden waarvan 16 met een 
abonnement op Animal Biology en 30 met 
een abonnement op Bionieuws. 

Bestuur 

Het bestuur had dit verenigingsjaar de 
volgende samenstelling: 

 prof. dr J.E. Kammenga, Wageningen 
Universiteit, voorzitter (bestuurslid 
sinds 2009) 

 dr L. Hemerik, Wageningen Universi-
teit, penningmeester (2008) 

 dr P.H.M. Klaren, Radboud Universiteit, secretaris (2005) 

 prof. dr E.A. van der Zee, Rijksuniversiteit Groningen, lid (2010) 

 drs J.W.C. Vermeulen, Natura Artis Magistra (Amsterdam), lid (2011) 

 dr A.T. Groot, Universiteit van Amsterdam, lid (2015) 

Het bestuur heeft sinds de algemene ledenvergadering op 1 september 2016 eenmaal 
vergaderd, en wel 19 april 2016 te Wageningen Universiteit. Naast lopende bestuurlij-
ke en financiële zaken is vooral aandacht besteed aan: 

 De organisatie van, en garantstelling voor het ZOOLOGY 2016-congres in 
Wageningen. 

 Een draaiboek voor de organisatie van toekomstige ZOOLOGY-congressen. 

 Een uitbreiding van het reisbeurzenprogramma voor jonge zoölogen. 

 Een op de algemene ledenvergadering voor te stellen contributieverhoging van € 
25,- naar € 30,-. 

 De overdracht van de inning van de abonnementsgelden voor Animal Biology 
naar uitgever Brill. 

 
Figuur 1. Verloop ledenaantal KNDV 2003 – 2017. Leden-
aantallen zijn geteld op 1 januari van een kalenderjaar. 
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 De overdracht van het penningmeesterschap en secretariaat. 

Animal Biology 

De meest recente impact factor (IF 
2016) van Animal Biology is 0.574 
(Fig. 2) waarmee Animal Biology op 
plaats 134 (Q4) van in totaal 162 tijd-
schriften in de ISI-categorie 
“Zoology” staat. De mediane IF in 
deze categorie is 1.039. 

De Nederlandse Zoölogieprijs 2017 

De competitie voor de Nederlandse 
Zoölogieprijs 2017 kende slechts één 
inzending. Om deze reden is de jury 
niet bij elkaar gekomen en wordt de 
Nederlandse Zoölogieprijs in 2017 
niet uitgereikt. 

De competitie voor de Nederlandse 
Zoölogieprijs 2018 is inmiddels geopend en aangekondigd op www.kndv.nl en in 
Bioniews. 

ZOOLOGY 2016 (23ste voormalige Benelux Zoölogiecongres) 

ZOOLOGY 2016 (15-17 december 2017, Antwerpen)1 werd uitstekend bezocht door meer 
dan 200 geregistreerde bezoekers. BioMed Central besteedde aandacht aan enkele 
keynote speakers en de prijswinnaars van de Nederlandse Zoölogieprijs, de prijs van 
het Jan-Joost ter Pelkwijkfonds2 en de Kets-award van de Koninklijke Belgische 
Vereniging voor Dierkunde.3 

Reisbeurzenprogramma 

In de tweede ronde van dit jaar (sluitingsdatum 1 september) is één geldige inzending 
binnengekomen. Deze ligt ten tijde van dit schrijven ter beoordeling door een 
afvaardiging van het bestuur. 

 

***** 

                                                 
1 https://www.uantwerpen.be/en/conferences/zoology-2016/ 
2 https://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/2017/01/03/zoology-2016-nature-conservation-
changing-world/ 
3 http://rbzs.myspecies.info/node/20  

 

Figuur 2. Impact factor trend Animal Biology (bron: Journal 
Citation Reports Science Edition, ISI). 
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