Secretarieel Jaarverslag KNDV 2015/2016
Ledenbestand
In het kalenderjaar 2015 hebben 20 leden
opgezegd en zijn 10 nieuwe leden toegetreden. De vereniging begon het jaar 2016 met
164 leden (zie Figuur 1), waarvan 17 met
een abonnement op Animal Biology en 33
met een sectie-abonnement op Bionieuws.
Bestuur
Het bestuur had dit verenigingsjaar de
volgende samenstelling:
 prof. dr. J. Kammenga, Wageningen
Universiteit, voorzitter (bestuurslid
sinds 2009)
 dr. L. Hemerik, Wageningen UniversiFiguur 1. Verloop ledenaantal KNDV 2003 – 2016. Ledenteit, penningmeester (2008)
aantallen zijn geteld op 1 januari van een kalenderjaar.
 dr. P.H.M. Klaren, Radboud Universiteit, secretaris (2005)
 prof. dr. E.A. van der Zee, Rijksuniversiteit Groningen, lid (2010)
 drs. 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 13 mei 2015 tweemaal vergaderd, en wel op 2 oktober 2015 en op 6 april 2016 (beide keren te Wageningen
Universiteit). Naast lopende zaken is vooral aandacht besteed aan:


De sponsoring van het ZOOLOGY2015-congres in Amsterdam.



Op welke manier de KNDV verbonden kan blijven aan het tijdschrift Animal
Biology (dat nu in eigendom van uitgeverij Brill is).



De uitslag van het juryberaad van de Nederlandse Zoölogieprijs, waar de jury
unaniem van mening was dat naast de reguliere prijswinnaar een andere
kandidaat een speciale vermelding verdiende. Het bestuur is, op voorstel van de
jury, in contact getreden met de Jan Joost ter Pelkwijkstichting (Leiden) om een
eenmalige prijs te presenteren.



Een bericht van onderzoeksjournalist Theo Dik die het bestuur om informatie
vroeg omtrent Othenio Abel (1875-1946), een Oostenrijks zoöloog. Abel was
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antisemiet en nationaalsocialist. Om deze reden heeft de Oostenrijkse Academie
van Wetenschappen in 2012 een naar hem genoemde prijs hernoemd, en heeft
de universiteit van Wenen zijn ere-senatorschap ontnomen. Volgens Diks informatie heeft Othenio Abel in 1922 een erelidmaatschap van de toenmalige
Nederlandsche Dierkundige Vereeniging (NDV) ontvangen. Het bestuur besluit
tot een duidelijk standpunt: 1) de KNDV wenst op geen enkele wijze geassocieerd
te worden met het nationaalsocialisme en/of antisemitisme; 2) als inderdaad in
1922 een KNDV-erelidmaatschap aan Othenio Abel is verleend, dan is dat bij
bestuurlijk besluit d.d. 6 april 2016 ingetrokken. Hiermee volgt het bestuur de
acties die haar Oostenrijkse wetenschappelijke collega’s hebben ondernomen.


De overdracht van het secretariaat per 1 januari 2017.

Animal Biology
De meest recente impact factor (IF
2015) van Animal Biology is 0.617
(Fig. 2) waarmee Animal Biology op
plaats 120 van in totaal 159 tijdschriften in de ISI-categorie
“Zoology” staat. De mediane IF in
deze categorie is 0.994. Met de
huidige IF bevindt Animal Biology
zich in het 3de kwartiel van haar ISIcategorie. In 2014 en 2013 was dit
het 4de kwartiel.
De Nederlandse Zoölogieprijs 2016
De Nederlandse Zoölogieprijs 2016 is
toegekend aan dr. Maurijn van der
Figuur 2. Impact factor trend Animal Biology (bron: Journal
Zee (Leiden) voor zijn entomoloCitation Reports Science Edition, ISI).
gische werk. Bovendien heeft de jury
voorgesteld om een speciale vermelding te maken van het werk van dr. Klaas-Douwe
Dijkstra. Het bestuur neemt heeft beide nominaties van de jury overgenomen. De prijs
wordt uitgereikt tijdens Zoology2016 te Antwerpen.
Zoology2015 (22ste voormalige Benelux Zoölogiecongres)
Zoology2015 (8 en 9 oktober 2014, Amsterdam) werd bezocht door ca. 120
geregistreerde bezoekers Bionieuws/NIBI organiseerde een ledenactie voor het
bijwonen van de avondlezing door Steve Jones (Londen). KNDV en UvA waren de
belangrijkste sponsoren van het congres.
Reisbeurzenprogramma
In de eerste ronde van dit jaar (sluitingsdatum 1 maart) zijn twee inzendingen
binnengekomen, waarvan er één is gehonoreerd.
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