Jaarverslag van de Sectie Milieuchemie (2012)
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 2012:
Op 31 december 2012 had de sectie 366 leden. De sectie Milieutoxicologie van de NVT,
waarmee de sectie Milieuchemie gezamenlijk opereert, had op deze datum 160 leden.

Samenstelling bestuur op 31 december 2012:
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
I. (Ilona) Velzeboer, MSc.
Dr. T. (Thilo) Behrends
Sinds 2006 vergadert en opereert het bestuur officieel samen met het bestuur van de sectie
Milieutoxicologie van de NVT, dat op 31 december 2012 bestond uit:
Dr. M.H.S. (Michiel) Kraak
Dr. S. (Stefan) Kools

Bestuursvergaderingen:
Het gezamenlijke (MCT) bestuur kwam vier maal in Utrecht bijeen om te vergaderen, en wel
op 6 maart, 29 mei, 4 september en 20 november.

(Algemene) Ledenvergadering:
In 2012 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 4 maal per jaar
uitbrengt.

Bijeenkomsten:
1.

2.

MCT heeft in 2012 de NVT jaarvergadering georganiseerd. De dag bestond uit een
ochtendprogramma met 3 gerenommeerde milieuchemische sprekers en een middagprogramma met presentaties van 6 genomineerden voor de Proefschriftprijs 2010-2011.
Op 2 november 2012 is het MilieuChemTox jaarsymposium in Delft gehouden; ditmaal
onder de titel “Plastic Forever?”. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking
met de KNCV sectie Macromoleculen. Op het symposium waren circa 120
geïnteresseerden aanwezig.

Werk-, studie- en/of discussiegroepen:
In 2012 waren geen werk-, studie- en/of discussiegroepen actief.

Internationale samenwerking:
De KNCV is aangesloten bij EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular
Sciences), een overkoepelende organisatie van Europese Chemische verenigingen. De sectie
Milieuchemie is daarnaast lid van de Division of Chemistry and the Environment (DCE) van
EuCheMS. Sinds 2007 wordt Nederland / MCT vertegenwoordigd door bestuurslid Willem de
Lange, die sinds 2009 tevens secretaris is van EuCheMS-DCE. In 2012 heeft Willem twee
bestuursvergaderingen van DCE (mede) georganiseerd en genotuleerd (in Barcelona resp.
Praag), en bijgedragen aan de organisatie van vier milieuchemische symposia tijdens het 4e
EuCheMS Chemical Congress in Praag, augustus / september 2012.

Nieuwsbrief/tijdschrift/jaarboek/website:
Website
De website van de sectie Milieuchemie bevat nieuws op het gebied van de activiteiten van de
sectie, aankondigingen en verslagen van symposia, 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: www.kncv.nl. In 2011 is de site vernieuwd en sindsdien wordt hij actiever
bijgehouden door de nieuwe webmaster Michiel Kraak.
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 2012 is een aantal maal gebruik
gemaakt van deze lijst (via de KNCV) om de digitale Nieuwsbrieven te versturen en om de
symposia aan te kondigen.
MCT Nieuwsbrief
In 2012 is de digitale MCT Nieuwsbrief vier maal verstuurd: in april, augustus, oktober en
december. De nieuwsbrief bevat een agenda met aankondigingen van relevante symposia en
promoties, geregeld een uitgebreid interview met een vooraanstaand milieuchemicus of –
toxicoloog, nieuws vanuit de verenigingen, milieuchemische/toxicologische limericks,
mededelingen van de voorzitter, een knipselkrant met de laatste milieuchemische en –
toxicologische nieuwtjes, en eventuele ontwikkelingen op milieuchemisch/toxicologisch
onderwijskundig gebied, boekbesprekingen of ingezonden stukken door leden. De
Nieuwsbrief zal de komende jaren het meest belangrijke communicatiemedium van de sectie
blijven.

Prijzen
In 2012 is de tweejaarlijkse KNCV-MCT prijs uitgereikt voor het beste proefschrift op het
gebied van milieuchemie, -toxicologie en -technologie, verschenen in 2010-2011. De prijs
voor het beste afstudeerverslag is met ingang van 2011 voorlopig opgeheven, wegens gebrek
aan inzendingen gedurende de laatste jaren.

Activiteiten 2013
1.

De sectie zal op 5 april 2013 een symposium organiseren in Wageningen, onder de titel
“Buzzing Toxicity”. De organisatie zal samen met het Kennis Netwerk Milieu

2.

3.

geschieden en het onderwerp van het symposium is de bijensterfte en de rol van
pesticiden.
Op 1 november 2013 zal een dagvullend MilieuChemTox symposium worden
georganiseerd, in samenwerking met SENSE. Het symposium zal gaan over de
milieuchemie en -toxicologie van nanomaterialen.
In 2013 zal vier maal de digitale nieuwsbrief van de sectie worden uitgebracht en
worden verstuurd naar alle leden.

Bestuurszaken
In 2012 heeft André van Roon het gezamenlijke bestuur verlaten. Thilo Behrends is
aangetreden als nieuw bestuurslid (als Geochemicus en opvolger van Boris van Breukelen die
in 2011 het bestuur heeft verlaten).

