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Voorwoord 

Dit beleidsplan geeft de koers aan van de vereniging voor de komende vijf jaar. Deze is 

samengesteld n.a.v. de bestuursvergaderingen, gehouden op 20 en 21 augustus 2016 en de 

ledenvergadering op 26 augustus 2016 in Montreal Canada. 

 

Meer informatie over beleid en regelgeving is terug te vinden in de online statuten en 

reglementenboek van de vereniging. 
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Algemeen 

De International Society for Microbial Ecology (ISME) is een wetenschappelijke ledenvereniging 

met haar zetel te Wageningen (KvK 09191073 / RSIN 820279328).  

Het algemene doel van de vereniging, zoals beschreven in de statuten, is: 

(a) Het stimuleren van educatie en onderzoeksactiviteiten in de microbiële ecologie op 

regionaal en internationaal niveau 

(b) Het faciliteren van communicatie over en weer tussen onderzoekers in de microbiële 

ecologie en aanverwante disciplines 

(c) Het organiseren van bijeenkomsten die de uitwisseling van wetenschappelijk informatie in 

de microbiële ecologie stimuleren en cultiveren, inclusief de eigen symposia van de 

vereniging, zoals vastgelegd in artikel 9 van de statuten 

(d) Het sponsoren van publicaties die kennis en wetenschap van de microbiële ecologie breed 

verspreiden over wetenschappers, beleidsmakers en het publiek 

(e) Het uitgeven van nieuwsbrieven en tijdschriften verband houdend met de microbiële 

ecologie 

De vereniging heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor het algemeen belang. Na 

opheffing/liquidatie van ISME zal een eventueel batig saldo toekomen aan een andere Algemeen 

Nut Beogende Instelling met eenzelfde doelstelling. 

 

 

Organisatie & Organogram 

ISME heeft de volgende functies 

 Dagelijks bestuur (vicevoorzitter, voorzitter, voormalig voorzitter en penningmeester) 

 Bestuur (8 leden) 

 Redactiemedewerkers (2 hoofdredacteuren, 16 redacteuren en 60 reviewers) 

 Ambassadeurs (100 leden) 

 Gewone Leden (600-1600 leden) 

 

Doelstelling van aangestelde functies: 

Voor bovengenoemde functies geldt dat ISME zal trachten om de afkomst van de verschillende 

leden binnen de functies zo internationaal mogelijk te spreiden. 

 

Daarnaast zijn er momenteel een aantal comités actief binnen de vereniging: 

Nomination committee   - bestaand uit 3 verenigingsleden en de vicevoorzitter 

Award committee    - bestaand uit 2 bestuursleden en de vicevoorzitter 

Local organizing committee  -bestaande uit wetenschappers uit de regio van het eerstvolgende 

symposium. 

 

De rol van deze comités staan in het (online) reglementenboek van de vereniging verder 

toegelicht.  
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De vereniging onderhoudt samenwerkingsverbanden met organisaties met soortgelijke 

doestellingen. Op dit moment zijn er twee memoranda van overeenstemming actief, te weten met: 

American Society for Microbiology en International Water Association. 

 

Het Secretariaat is gehuisvest binnen het Nederlands Instituut voor de Ecologie(NIOO) te 

Wageningen. Het NIOO is onderdeel van de Nederlandse Akademie voor de Wetenschap en 

kunsten (KNAW).  

 

Het secretariaat bestaat uit 2 vaste medewerkers en soms 1 tijdelijke medewerker ten tijde van 

een symposium. De salarissen van het secretariaat worden verzorgd door het NIOO-KNAW (cao 

Nederlandse Universiteiten). De vereniging heeft derhalve geen eigen personeel. Wel vergoedt de 

vereniging per kwartaal de personeelskosten gemaakt door NIOO-KNAW.  

 

Doelstelling van secretariaat: 

Met de groei van de activiteiten van de vereniging een 3de vaste medewerker aanstellen. 

 

Organogram: 

Vice President   President 

Executive Board*: 

Past President   Treasurer 

       ISME Office* 

 

Chief Editors* 

 

International Board (8 members)* 

       

  

Senior Editors* 

 

Committees: 

 

Members 

       

  

Editorial Board 

     

Alle bovengenoemde posities zijn onbetaalde functies met uitzondering van het secretariaat 

(ISME Office).  

 

 

Leden 

Ieder met een interesse in microbiële ecologie kan lid worden van ISME. Lidmaatschappen lopen 

per kalenderjaar.  

 

Ledenvoordelen: 

 Online toegang tot The ISME Journal. Tegen extra betaling ook een fysieke uitgave van het 

tijdschrift (12 uitgaven per jaar). 

 Korting op ISME symposia of andere evenementen georganiseerd door ISME 

 Toegang tot video’s van keynote praatjes van voorgaande ISME symposia 

 Studenten, ontwikkelingslanden en gepensioneerde mensen krijgen een extra korting op 

de lidmaatschapsprijzen 
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 Het recht om een stem uit te brengen tijdens de bestuursleden verkiezingen of om 

verkiesbaar te staan als bestuurslid 

 Gratis advertenties voor banen plaatsen op de website van ISME 

 Het bieden op de symposia d.m.v. vastgelegde “bidding procdure” 

 Het aanvragen van sponsoring voor regionale workshops of symposia 

 Toegang tot de ISME online directory leden database 

 

Tevens geeft de uitgever 50% korting op andere publicaties binnen hun assortiment via een online 

link (zichtbaar voor ingelogde leden).  

 

Doelstellingen ter verbetering van de lidmaatschappen en de ledenvoordelen voor de komende 

jaren: 

 

(a) De ledenvoordelen uitbreiden 

(b) De ledenaantallen laten toenemen 

(c) De ledenaantallen stabiliseren in de jaren tussen symposia 

 

 

Publicaties 

ISME laat via ISME Publications BV en in samenwerking met uitgever Springer Nature een 

tijdschrift uitgeven (oplage: 12 per jaar). De artikelen in het tijdschrift worden geredigeerd volgens 

het zogenoemde peer-review systeem. De commerciële aspecten van het tijdschrift worden 

verzorgd door de uitgever. De inhoud door microbieel ecologen. De ecologen die 

redactiewerkzaamheden doen voor het tijdschrift (van hoofdredacteur tot redactieleden) zijn 

onbetaalde functies.  

 

Doelstellingen: 

 

(a) Het uitbreiden van de redactie op verschillende vlakken en expertise zodat de werkdruk per 

redacteur wordt verminderd.  

(b) Het stabiliseren van “rejection rate” om kwaliteit van de artikelen te waarborgen 

(c) Contractonderhandelingen tussen ISME en de uitgever 

 

Tevens publiceert ISME een kwartaal nieuwsbrief aan leden en worden de symposium 

“proceedings” online en in boekvorm gepubliceerd via de symposium website. 

 

Tot slot publiceert ISME online rapporten van door ISME gesponsorde evenementen en de 

jaarcijfers van de vereniging. 

 

 

 

Symposia 
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Het organiseren van een internationaal symposium in de even jaartallen.  

De organisatie ligt in handen van de executive board local organizing committee (LOC) en ISME 

Office. Het symposium werkt met een eigen budget. Het budget wordt samengesteld op 

break-even basis waarbij tekorten worden aangevuld door ISME. 

Inkomsten van een symposium bestaat uit registratiegelden en sponsorgeld.  

 

Doelstellingen ter verbetering van de symposia: 

(a) Een zo breed mogelijk aanbod geven in onderwerpen en ontwikkelingen binnen de microbiële 

ecologie 

(b) Het aantrekken van jonge wetenschappers 

(c) Het hoog in acht nemen van: 

 gender equality (minimaal 40% van de sprekers/presentatoren moet vrouw zijn) 

 internationaliteit (sprekers komen verspreid over de wereld vandaan) 

(d) Meer grants verstrekken aan jonge wetenschappers uit ontwikkelingslanden  

(e) Zoveel mogelijk sociale evenementen tijdens het symposium inclusief het registratiegeld 

aanbieden (sterk per budget/evenement verschillend). 

 

 

Inkomstenbronnen 

ISME heeft verschillende financiële inkomstenbronnen: 

 Leden (lidmaatschapsgelden) 

 Trustfunds (donaties van externe partijen te gebruiken voor symposium awards) 

 Symposium-overschot (indien toepasbaar) 

 Uitkeringen van ISME Publications B.V., als zijnde fondswerver, aan ISME. In 2016 heeft 

ISME middels een juridische afsplitsing haar fond wervende activiteit (uitgeven journal) 

ondergebracht in een nieuwe separate besloten vennootschap genaamd ISME 

Publications B.V. 

 

Daarnaast verwerft en publiceert ISME gratis kennisbronnen voor leden: 

 Aanbod video’s van symposium keynote praatjes 

 Banenadvertenties in de microbiële ecologie 

 Worskhops en evenementen in de microbiële ecologie 

 ISME Journal (zie hoofdstuk “publicaties”) 

 

Doelstellingen: het zo goed mogelijk en ethisch dienen van de vereniging en de leden. 

 

 

Vermogensbeheer 

Het vermogen van ISME is ondergebracht bij de Rabobank onder lopende en spaarrekeningen. 

Het vermogen wordt niet belegd.  

De rekeningen worden via Rabobank Internet Bankieren verzorgd door de ISME Office en 

transacties en/of automatische incasso’s kunnen niet gemaakt worden zonder een elektronische 
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handtekening van de penningmeester.  

 

Doelstelling: het vermogen managen op een verantwoordelijk wijze, de missie van de vereniging 

in acht nemende en ten dienste van de leden en verdere gemeenschap in microbiële ecologie. 

 

 

Besteden van het vermogen 

Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks een verenigingsbudget waarin, voor zover vooraf mogelijk, 

alle inkomsten en uitgaven worden vermeld. Dit budget wordt goedgekeurd door het internationaal 

bestuur. Bij eventuele voorstellen tot verhoging van budget-items wordt het internationaal bestuur 

om toestemming gevraagd. 

 

Het vermogen van de vereniging wordt voor de volgende onderdelen gebruikt: 

 

(a) Het aanhouden van substantiële reserves voor het opvangen voor eventuele calamiteiten als 

een gecanceld symposium (force majeur) en devaluering buitenlandse valuta. Het bestuur 

acht het noodzakelijk om ten behoeve van de kosten met betrekking tot congrescentra (huur 

en andere gerelateerde & verplichte kosten) een substantiële kas reserve aan te houden. De 

kasreserve zal mede dienen om de continuïteit van ISME te kunnen waarborgen. 

(b) Vaste lasten, zoals beschreven in de gepubliceerde jaarcijfers. 

(c) Reiskostenvergoedingen van functionarissen (zie organogram met *). Vergoedingen worden 

op basis van declaraties en reisdocumenten (2de klas en economy prijzen) vergoed.. 

(d) Awards & Travel Grants: het verstrekken van geldprijzen aan jonge wetenschappers om het 

reiskosten naar het symposium te sponsoren. 

(e) Sponsoren van activiteiten (als workshops, lezingen en symposia binnen de microbiële 

ecologie. 

(f) Het aanvullen van het symposium budget indien nodig. 

(g) Het co-organiseren van workshops in ontwikkelingslanden. 

(h) Indien en voor zover het vermogen zal uitstijgen boven hetgeen nodig is om de continuïteit 

alsmede hiervoor  genoemde punten van ISME te waarborgen, zal ten alle tijde dit surplus 

worden aangewend om het algemeen belang te dienen. 

 

Wageningen, 

 

Namens het dagelijks bestuur van de vereniging, 

 

 

Executive officer ISME 

 


