
Jaarverslag van de Sectie Milieuchemie (2008) 
 

 

Naam: Sectie milieuchemie 
 

Secretariaat: Dr. ir. M.T.O. (Chiel) Jonker, Institute for Risk Assessment Sciences 

(IRAS), Universiteit Utrecht, Postbus 80177, 3508TD Utrecht 

 

Ledenbestand per 3l december 2008: 
Op 1 januari 2008 had de sectie 441 leden. De sectie Milieutoxicologie van de NVT, waarmee 

de sectie Milieuchemie gezamenlijk opereert, had op deze datum 147 leden.  

 

Samenstelling bestuur op 31 december 2008: 
Prof. dr. R.W.P.M. (Remi) Laane - voorzitter 

Dr. ir. M.T.O. (Chiel) Jonker - secretaris 

Dr. J. R. (John) Parsons - penningmeester 

Drs. W. T. (Willem) de Lange  

Drs. G. (Gorgias) Meijers  

Dr. ing. A. (André) van Roon 

 

Sinds 2006 vergadert en opereert het bestuur officieel samen met het bestuur van de sectie 

Milieutoxicologie van de NVT, dat op 31 december 2008 bestond uit: 

 

Dr. H. G. (Harm) van der Geest 

Dr. D. (Daphne) de Roode 

Dr. H. (Heike) Schmitt 

Drs. J. (John) Schobben 

 

Bestuursvergaderingen: 
Het bestuur kwam vijf maal in Utrecht bijeen om te vergaderen, en wel op 12 februari, 15 

april, 10 juni, 9 september en 11 november. 

 

(Algemene) Ledenvergadering: 
In 2008 heeft geen ledenvergadering van de sectie plaatsgevonden. Wegens jarenlange zeer 

lage opkomsten is in 2008 besloten af te zien van toekomstige ledenvergaderingen. De leden 

worden voortaan geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief die de sectie 5 maal per jaar 

uitbrengt. Hierin verschijnen tevens het jaarverslag en de financiële jaaroverzichten.  

 

Bijeenkomsten: 
1. Symposium tijdens de KNCV Voorjaarsbijeenkomst op 19 april 2008 te Ede, met 14 

presentaties van de kandidaten voor de Milieuchemie Proefschriftprijs 2006/2007. Aan 

dit symposium namen ca. 50 personen deel.  

2. Symposium “MilieuChemTox-2008 – CrossingBorders: Grensoverschreidend transport 

van chemische stoffen”, gehouden op 28 november 2008 bij het RIKZ in Den Haag. Dit 

symposium had ca. 100 deelnemers.  

 

Werk-, studie- en/of discussiegroepen: 
In 2008 waren geen werk-, studie- en/of discussiegroepen actief. 

 



Nieuwsbrief/tijdschrift/jaarboek/website: 
 

Website 

De website van de sectie Milieuchemie bevat het laatste nieuws op het gebied van de 

activiteiten van de sectie, aankondigingen en verslagen van symposia en studiedagen, en 

algemene gegevens over de sectie. Het adres van de site is www.milieuchemtox.nl. De site is 

tevens bereikbaar via de website van de KNCV: http://www.kncv.nl.   

 

E-maillijst 

Sinds 2001 is er een e-maillijst beschikbaar. Deze lijst is opgezet om de leden te informeren 

over nieuws op het gebied van milieuchemie en aanverwante zaken, maar ook voor 

communicatie vanuit het bestuur en tussen de leden. In 2008 is een aantal maal gebruik 

gemaakt van deze lijst (via de KNCV) om de digitale Nieuwsbrieven te versturen en om 

symposia aan te kondigen.  

 

MC-MT Nieuwsbrief 

In 2008 is de digitale Milieuchemie-Milieutoxicologie (MC-MT) Nieuwsbrief vijf maal 

verstuurd: in februari, april, juni, september en november. De nieuwsbrief bevat een agenda 

met aankondigingen van relevante symposia en promoties, een uitgebreid interview met een 

vooraanstaand milieuchemicus of –toxicoloog, nieuws vanuit de verenigingen, mededelingen 

van de voorzitter, een knipselkrant met de laatste milieuchemische en –toxicologische 

nieuwtjes, eventuele ontwikkelingen op milieuchemisch/toxicologisch onderwijskundig 

gebied en eventuele ingezonden stukken door leden. De Nieuwsbrief zal de komende jaren 

hoogstwaarschijnlijk het meest belangrijke communicatiemedium van de sectie blijven.  

 

Prijzen 
De sectie reikt periodiek twee prijzen uit.  

1. De jaarlijkse prijs voor het beste afstudeerverslag. Deze prijs werd tijdens de KNCV 

Voorjaarsbijeenkomst 2008 uitgereikt. Voor de prijs waren 6 inzendingen.  

2. De twee-jaarlijkse KNCV-prijs Milieuchemie en -Technologie voor het beste 

proefschrift. De prijs voor het beste proefschift verschenen in 2006-2007 is eveneens 

tijdens de KNCV Voorjaarsbijeenkomst uitgereikt. Voor de prijs waren 20 inzendingen 

ontvangen.  

 

Activiteiten 2009 
1. Op 12 februari 2009 zal aan de UvA een symposium worden gehouden over 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, naar aanleiding van de promotie van 

Miriam Leon Paumen. De sectie zal mede-organisator zijn van dit symposium.  

2. Tijdens de KNCV Voorjaarsbijeenkomst op 16 april 2009 zal een volledige 

dagbijeenkomst worden gehouden. De dag zal worden georganiseerd in samenwerking 

met de sectie Radio- en Stralenchemie en de Geochemische Kring. Thema zal zijn 

“Isotopen in Milieukundig onderzoek”. 

3. Op 18 en 19 juni 2009 vindt een jubileumsymposium van de NVT plaats, waaraan het 

gezamenlijke MC-MT bestuur een bijdrage levert in de vorm van het aanleveren van 

(buitenlandse) sprekers. 

4. Het MilieuChemTox symposium (het jaarlijks terugkerende symposium gehouden rond 

1 december) zal in 2009 worden verzorgd op 27 november. 

5. In 2009 zal vijf maal de digitale nieuwsbrief van de sectie worden uitgebracht en 

verstuurd naar alle leden.  

 



 

 

 

 

Bestuurszaken 
In 2008 heeft Dr. Marie-Elene Boivin het gezamenlijke bestuur verlaten. Dr. André van Roon, 

Dr. Daphne de Roode en Drs. John Schobben zijn aangetreden als nieuwe bestuursleden.  

 

Slotopmerkingen: 
Geen.  

 

 

 

 


