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Verslag vergadering Marine@UGent 

Datum: Woensdag 30/10/2013 van 14u tot 16u45 

Locatie: S8, vergaderzaal Mariene Biologie 

Aanwezig: Nic Smol, Kristof Demeestere, Koen Sabbe, Klaas Willaert (ter vervanging van 

An Cliquet en Frank Maes), Lynn Vanhaecke, Colin Janssen, Magda Vincx, Nancy Nevejan 

(ter vervanging van Patrick Sorgeloos en Peter Bossier), Ines Tavernier (UGent), Jan Mees 

(VLIZ/UGent), Tina Mertens (VLIZ) 

 

1. Welkom en goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering 

Prof. Janssen verwelkomt iedereen op deze vergadering en vraagt of er opmerkingen zijn op 

het bijgevoegd verslag van de vorige vergadering (18/03/2013). Prof. Vincx merkt op dat het 

interessant zou zijn om de verslagen van de vergadering in pdf op de Marine@UGent 

website te plaatsen. Dit toont de verwezenlijkingen aan. De vergadering beslist dat vanaf nu 

alle verslagen op de website zullen geplaatst worden. 

Hierna wordt het verslag goedgekeurd.  

Actiepunt: Ines Tavernier bekijkt waar deze verslagen kunnen geplaatst worden en 

zorgt ervoor dat deze online komen.  

 

2. Zelfevaluatie Marine@UGent: wat hebben we al bereikt? 

Ines Tavernier illustreert de recente verwezenlijkingen van het consortium:  

 Marine Art - Prof. Janssen licht het Marine Art project toe ter verduidelijking. Marine 

Art was een samenwerking tussen het VLIZ, Marine@UGent en de Academie voor 

Beeldende Kunst Gent. 23 mariene thema’s dienden als inspiratie voor studenten van 

de Academie die de wetenschap omzetten in kunst. 40 wetenschappers gaven 

verschillende sessies, aangepast aan de leeftijdscategorie van de kunstenaars. 

Ongeveer 1200 personen namen hieraan deel wat resulteerde in een tentoonstelling 

met meer dan 1250 kunstwerken in de UFO en het Technicum. Er was eveneens een 

vervolgtentoonstelling in Fort Napoleon, Oostende, waarin een selectie van de 

werken tentoongesteld werd in het kader van ‘World Oceans Day’.  

Hierop vervolgt Ines Tavernier dat door het VLIZ een boek gepubliceerd werd 

(‘Marine Art: Marine science sets sail to the art world’) dat alle leden en de Marine Art 

medewerkers via de binnenpost gekregen hebben. Deze publicatie is ook online 

beschikbaar: http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=227982. Een digitaal 

doorbladerbare versie is eveneens beschikbaar: http://issuu.com/vliz/docs/marineart.  

Het project werd op 2 internationale conferenties voorgesteld: door Dr. Jan Seys 

(VLIZ) op de Ocean Literacy conference (UK) en door Ines Tavernier aan 

masterstudenten Education and Outreach (Brazilië). Beide malen werd het project 

zeer enthousiast onthaald.  

 Media aandacht - Naast het Marine Art project, kwam onderzoek van 7 groepen 

recent in de media (Mariene Biologie, Morfologie, Milieutoxicologie, Aquatische 

Ecologie, Renard Centre of Marine Geology, Protistologie en Aquatische Ecologie, en 

Evolutionaire Morfologie Vertebraten). Nieuwskanalen waren het UGent magazine, 

kranten, televisiezenders, Eos, Grote Rede, Knack, marine litter blog, en de radio. 

http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=227982
http://issuu.com/vliz/docs/marineart
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Deze berichten worden op de Marine@UGent website geplaatst onder de rubriek ‘In 

the media’.  

 Website statistieken - Ines Tavernier illustreert het maandelijks aantal unieke 

bezoekers sinds de lancering van de website in juli (grafiek links). Deze zijn in 

stijgende lijn, met 500 unieke bezoekers in september. Het uitlichten van de 

dagelijkse bezoekers uit de maand september (grafiek rechts) toont aan dat 

verstuurde ‘tweets’ voor een stijging in het aantal bezoekers zorgen. Op 5 dagen 

werden meer dan 50 unieke bezoekers op de website geregistreerd. Tweemaal 

waren die gelinkt aan een post rond nieuwe jobs op de website (‘New jobs posted on 

our website + link’), driemaal aan een tweet over nieuwsberichten van 

Marine@UGent leden:  

- ‘Unearthed skeleton of a sperm whale: did it preserve enough for conservation? 

Read more + link’ - Onderzoeksgroep Morfologie, prof. Decostere, Marjan Doom 

- ‘Read the latest news on the ecology of benthopelagic fish at offshore wind farms on 

our website + link’ - Onderzoeksgroep Mariene Biologie, prof. Vincx, Jan Reubens 

- ‘Read the latest news on microplastics in deep-sea sediments on our website + link’ 

- Onderzoeksgroep Milieutoxicologie, Lisbeth Van Cauwenberghe, profs Vanreusel, 

Janssen en Mees. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunt/warme oproep: Aangezien tweets gelinkt aan nieuwsberichten 

bezoekers naar de website lokken, wordt gevraagd om meer nieuwsberichten 

naar Ines Tavernier te sturen.  

 Vision Symposium - Ines Tavernier blikt terug op het Vision Symposium. In het kader 

van World Oceans Day, werd dit symposium op 7 juni 2013 georganiseerd, waarbij 

elke aanwezige onderzoeksgroep zijn onderzoek voorstelde, gelinkt aan de 

belangrijke wetenschappelijke uitdagingen van de toekomst (Navigating the Future 

IV). Zo konden Marine@UGent leden en het VLIZ elkaar beter leren kennen, wat een 

samenwerking zal bevorderen. 21 Marine@UGent leden van 14 onderzoeksgroepen, 

alsook 37 VLIZ medewerkers waren aanwezig. Alle presentaties werden gefilmd en 

kunnen op de website bekeken worden 

(http://www.marineatugent.be/content/multimedia?album=4105).  

Vervolgens worden de doelstellingen van Marine@UGent overlopen, zoals ze in de 

oprichtingsakte vermeld zijn, en wordt overlopen welke acties gelinkt zijn aan welke 

doelstelling:  

(1) het bevorderen van de interfacultaire en multi-disciplinaire - ad hoc of structureel - 

samenwerking tussen betrokken onderzoeksgroepen 

 Vision symposium 

Toekomst: workshops in kleine groepen rond wetenschappelijke thema’s om deel te 

nemen aan een bepaalde call (Horizon2020) - zie agendapunt 11. 

http://www.marineatugent.be/content/multimedia?album=4105
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Toekomst: event voor jonge wetenschappers zodat ook zij elkaar leren kennen. Voor 

hen werd reeds een aparte mailinglist opgesteld - zie agendapunt 10.  

(2) het bevorderen van de uitstraling van de UGent als topuniversiteit in de mariene 

wetenschappen en technologieën 

 Tweemaandelijkste nieuwsbevraging met als doel nieuws van de leden in de pers 

te krijgen. Verspreiding: contactpersoon bij Knack (NL), contactpersoon bij Eos 

(NL), persdienst UGent (NL), Marine@UGent website (EN).  

 Twitteraccount (@marineatugent): status op 28/10/13: 334 tweets, 126 volgers.  

 Marine Art project 

Toekomst: Compendium en brochure ‘Belgisch marien onderzoek’ waarin de meeste 

Marine@UGent groepen alsook het consortium belicht worden - zie agendapunt 3.  

Toekomst: filmpjes gemaakt door jonge wetenschappers zullen op de website 

geplaatst worden - zie agendapunt 10. 

(3) het voorbereiden, afsluiten en opvolgen van een institutionele samenwerking tussen 

UGent en het Vlaams Instituut voor de Zee 

 Afgesloten in 2012; Er is een nauw contact met het VLIZ, o.a. door het 

gezamenlijk Vision symposium.  

(4) het ontwerpen en de realisatie van een multi-functioneel laboratorium voor UGent 

onderzoekers en studenten te Oostende in associatie met het VLIZ 

 Het voorbije jaar werden meerdere bevragingen naar de leden verstuurd. Een 

update volgt onder agendapunt 4.  

(5) het bevorderen van de valorisatie van het UGent marien/maritiem onderzoek 

Prof. Janssen licht toe dat de eerste 4 doelstellingen voor het eerste jaar het belangrijkst 

waren, daarom was gekozen deze 5e doelstelling voorlopig on hold te zetten. De 

mogelijkheid wordt geopperd om ooit een IOF consortium op te richten met als thema 

‘marien’, er is tenslotte een enorme massa aan kennis aanwezig binnen het consortium. 

Prof. Vincx merkt op dat een bestaand IOF consortium (van een van de Marine@UGent 

leden) ook een annex (‘marien’) kan toevoegen.  

Actiepunt: Prof. Janssen informeert bij de nieuwe IOF voorzitter (prof. Herman Van 

Langenhove) wat de mogelijkheden zijn.  

Actiepunt: Er wordt aan alle leden gevraagd om hierover te reflecteren. Op de 

volgende vergadering (januari 2014) kan hieromtrent een standpunt ingenomen 

worden.  

 

3. Update Compendium 

Prof. Mees licht ter verduidelijking het Compendium toe. Dit document bevindt zich nu in 

drukfase en het eerste exemplaar wordt op 14 november officieel overhandigd aan minister 

Lieten in aanwezigheid van een aantal prominenten, in het Vlaams Parlement. De meeste 

Marine@UGent leden alsook het consortium komen hierin aan bod en deze leden werden 

ook uitgenodigd op de officiële lancering. Prof. Janssen benadrukt de weerklank die dit zal 

hebben, zowel nationaal als internationaal.  

 

4. Update laboratorium walfaciliteiten 

Ines Tavernier licht de update toe die ze van Dr. André Cattrijsse (VLIZ) gekregen heeft. 

Momenteel is het bio-lab ter ondersteuning van de LifeWatch activiteiten beschikbaar. Prof. 

Mees benadrukt hier dat iedereen kan aanvragen deze faciliteiten te gebruiken.  
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Er is een bestek voor een zeewateropstelling (naar wensen van de Milieutoxicologie, 

Algologie, Protistologie & Aquatische Ecologie, Morfologie en Mariene Biologie) opgesteld en 

verstuurd naar 7 bedrijven. Midden november worden de offertes verwacht en de bestelling 

wordt voor eind 2013 geplaatst. Voor de core-repository wordt een voorstel voor rekken en 

opbergdozen geëvalueerd. Tenslotte loopt de aanbesteding voor de renovatie van het 

woonhuis wat zal leiden tot meer labruimte en burelen, alsook een keuken, vergaderruimte, 

sanitair blok en plaats om evenementen te organiseren.  

Prof. Janssen benadrukt hierbij dat Marine@UGent op die manier uitdrukkelijk in Oostende 

aanwezig zal zijn. Prof. Vincx vraagt zich af of het logo van Marine@UGent daar geplaatst 

kan worden tegen het volgende bezoek van de rector. Wanneer prof. Vincx ook opmerkt dat 

deze uitbouw in de walfaciliteiten geen slaapplaatsen toelaat, linkt prof. Mees dit aan de 

herlocalisatie van het VLIZ. Momenteel zijn er nog 2 pistes voor het nieuwe onderkomen van 

het VLIZ: (1) de andere helft van de walfaciliteiten, (2) een nieuwbouwproject op de Hendrik 

Baelskaai. Het VLIZ heeft een duidelijke voorkeur voor piste 1 omdat dan een volwaardig 

marien station kan uitgebouwd worden. De tweede optie zou de autonomie van het VLIZ 

belemmeren. De kantoorruimtes zouden dan onder privé appartementen komen.  

 

5. Update ‘proactieve thematische dienstverlening’ en visieteksten 

Prof. Vincx licht de ‘proactieve thematische dienstverlening’ toe die binnen het strategisch 

plan van de UGent kadert. Hierbinnen werd een werkgroep opgericht om visieteksten op te 

stellen om met de aanwezige wetenschappelijke kennis naar buiten te komen. Een aantal 

maanden geleden werden vanuit die werkgroep thema’s opgevraagd (deze vraag werd 

binnen Marine@UGent verspreid). Prof. Janssen heeft toen op een interne vergadering het 

Marine@UGent consortium alsook Marine Art toegelicht. Prof. Vincx vervolgt dat er 

sindsdien nog 2 stuurgroepvergaderingen geweest zijn maar dat zij zelf niet aanwezig kon 

zijn.  

Actiepunt: Aangezien we geen duidelijk beeld hebben van de stand van zaken, zal Ines 

Tavernier contact opnemen met David De Wolf (Communicatiedienst UGent - 

verantwoordelijke) om meer duidelijkheid te verkrijgen.  

 

6. Duurzame-VISweek 

Prof. Vincx licht deze actie toe, die eerder plaatsvond in 2012 (net voor de oprichting van 

Marine@UGent) en nu hernomen wordt op vraag van de resto’s. De editie in 2012 had als 

thema overbevissing en verkwalling. De editie dit jaar zal plaatsvinden in de week van 18 

november, rond het thema bijvangst. Concreet worden in 6 resto’s acties gehouden waarbij 

een hoop vangst gedemonstreerd wordt waarin niet alleen de commercieel interessante 

soorten zich bevinden, maar ook de zogenaamde bijvangst (jonge en/of ondermaatse vis, 

commercieel niet-interessante soorten, en bodemdieren zoals zeesterren). In deze 6 resto’s 

en de andere resto’s en cafetaria’s zullen ook posters hangen (campagnebeeld - uitleg over 

bijvangst - uitleg over visserijtechnieken), en flyers op tafel liggen. Dit alles wordt ontworpen 

door Echt Goed, met input van de wetenschappers en gefinancierd door de 

Communicatiedienst en Mariene biologie. Eveneens in A3-formaat wordt informatie verspreid 

over het engagement van de UGent en is er een lezingenavond die doorgaat op donderdag 

21 november. Viswijzers van WWF zullen uitgedeeld worden. De boodschap die verspreid 

wordt is: maak gerichte keuzes op basis van goede informatie. Er wordt eveneens een 

Facebookwedstrijd georganiseerd. Mensen worden aangemoedigd een belofte neer te 

pennen om de visserij duurzaam te maken. Hiermee kunnen ze één van de 5 exemplaren 

van het boek ‘Garnalen’ winnen of een tocht op de Simon Stevin voor 2 personen. Ook het 

VLIZ en ILVO ondersteunen deze actie, door medewerking van respectievelijk Nancy 

Fockedey en Arne Kinds. De volgende interne meeting vindt plaats op vrijdag 8 november.  



5 

 

Coordinator Marine@UGent – Ines Tavernier 

J. Plateaustraat. 22 - 9000 Gent (Belgium) 

Ines.Tavernier@UGent.be 

+32479/28.95.97 

 

Momenteel is er geen officieel persmoment met de (vice-)rector gepland, waarop prof. 

Janssen oppert om dit toch te organiseren. Persaandacht is wenselijk. Er is reeds een 

persbericht opgesteld (voor Stephanie Lenoir) en Ines Tavernier heeft informatie gestuurd 

naar Knack, Eos en Schamper. Prof. Mees suggereert ook om het menu tijdens de 

Duurzame-VISweek in de resto’s wat aan te passen en pladijs i.p.v. op vrijdag, op dinsdag te 

serveren wanneer de (vice-)rector komt. Hoewel het menu geen reflectie is van het thema, 

past pladijs beter binnen een duurzaamheidsverhaal. Prof. Sabbe doet ook het voorstel om 

bij de volgende editie (onderwerp wordt waarschijnlijk ‘aquacultuur’, aldus prof. Vincx) een 

bekende kok iets te laten bereiden. Dit idee wordt goed onthaald en prof. Mees merkt op dat 

Nancy Fockedey goede contacten heeft met de North Sea chefs, een team koks uit 

verschillende restaurants die duurzame vis en onbekende vissoorten promoten. Prof. 

Janssen bedankt prof. Vincx om de Duurzame-VISweek onder de Marine@UGent vlag te 

organiseren.  

Actiepunt: Prof. Vincx contacteert de rector en vice-rector met de vraag om aanwezig 

te zijn tijdens de Duurzame-VISweek in een van de resto’s op dinsdag 19 november.  

 → Prof. Vincx heeft reeds contact gehad met de rector en vice-rector en beiden 

zullen aanwezig zijn in De Brug op dinsdag 19 november, vanaf 12u30.  

 

Update: Meer info op de Marine@UGent website: 

http://www.marineatugent.be/content/sustainable-fish-week-18-22-november-2013 

 

7. Boodschappen verspreiden ~NIOZ 

Prof. Vincx merkt op dat de mediadienst van het NIOZ zeer aantrekkelijke nieuwsberichten 

rondstuurt (bijgevoegd voorbeeld op de vergadering: Minder algengroei door minder fosfaat). 

Ines Tavernier doet een tweemaandelijkse nieuwsbevraging. Nederlandstalige berichten 

worden aan de persdienst van de UGent en aan contactpersonen van Knack en Eos 

bezorgd. Engelstalige berichten komen op de Marine@UGent website. Er wordt 

aangespoord om deze berichten/emails aantrekkelijker te maken: een grote, aantrekkelijke 

titel gevolgd door een teaser zin bij het verspreiden van het nieuws.  

Eveneens stelt prof. Vincx zich de vraag of we met dit nieuws niet assertiever kunnen zijn. 

Dit zorgt ook voor interne bekendheid. Kan dit aan de (vice-)rector bezorgd worden? Prof. 

Janssen stelt voor om een 3-maandelijkse nieuwsbrief voor het rectoraat op te stellen. Prof. 

Mees merkt hierbij op dat veel nieuwsberichten te klein zijn om door andere media opgepikt 

te worden. Het heeft geen zin om van alle gepubliceerde papers iets te verspreiden anders 

raken nieuwskanalen verzadigd. Prof. Janssen benadrukt dat de nieuwsberichten slechts 

van enkele groepen komen en maakt de bedenking dat alle onderzoeksgroepen toch 

minstens eenmaal per jaar iets zeer interessant publiceren. Nancy Nevejan merkt op dat het 

Vlaams Aquacultuur platform ook via Marine@UGent aangekondigd kan worden.  

Actiepunt: Ines Tavernier bekijkt of een nieuwsbrief kan opgesteld worden.  

 

8-9. Multidisciplinaire opleiding voor PhD-studenten + call van de Doctoral Schools (hot topic 

lectures, summer schools, specialist courses) 

Prof. Vincx heeft een nieuwe medewerker kunnen aanwerven via FWO fondsen voor de 

Doctoral Schools. Deze persoon zal vanaf december screenen welke topics aan de UGent 

aangeboden worden en welke thema’s interessant zijn voor Marine@UGent: hoe kunnen we 

ons als Marine@UGent profileren binnen de Doctoral Schools? Prof. Janssen vraagt om 

over die inventaris te communiceren met Ines Tavernier. Prof. Vincx licht verder toe dat de 

volgende stap kan zijn om dan met de proffen van de ‘interessante’ cursussen rond tafel te 

zitten en het bestaand pakket met nieuwe initiatieven aan te vullen.  

http://www.marineatugent.be/content/sustainable-fish-week-18-22-november-2013
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Actiepunt: Prof. Vincx neemt het voortouw i.v.m. dit initiatief. Eens de inventaris is 

opgesteld wordt deze rondgestuurd naar Marine@UGent leden om aan te vullen.  

 

10. Jonge wetenschappers: event + mailinglist 

Eerder op de vergadering werd aangehaald door prof. Vincx dat Marine@UGent bekend is 

bij de mensen hier rond tafel (de leden, een 50-tal proffen) en bij de medewerkers van 

Marine Art. De jonge wetenschappers (doctoraatsstudenten, wetenschappelijk medewerkers, 

postdoctoraal onderzoekers) kennen elkaar en Marine@UGent echter nog onvoldoende. Nic 

Smol suggereert om een soort café-avond te organiseren.  

Deze zomer werd een bevraging rondgestuurd naar de leden voor het opstellen van een 

mailinglist voor de jonge mariene wetenschappers: ymaug@lists.ugent.be. Ondertussen is 

een email naar hen verstuurd waarin Marine@UGent voorgesteld wordt en waarin gepolst 

wordt of er interesse is voor een eendaags evenement. Er wordt gevraagd om de mailinglist 

van de proffen (maug@lists.ugent.be) in CC te zetten als iets naar de jonge wetenschappers 

verstuurd wordt, zodat de proffen ook op de hoogte blijven.  

Voorstel voor een eendaags evenement, getiteld ‘How to present your research to… fellow 

researchers, high school students, kids, a wide audience, or your grandma?’:  

 Introductie Marine@UGent 

 Keynote: wetenschapscommunicatie 

 Roterend systeem van workshops: bv. (1) How to make a good elevator pitch, (2) 

Popular scientific writing, (3) Inspiring kids to become the next generation of 

scientists, (4) Oral & poster presentation skills 

 Pecha Kucha presentaties van 10 jonge wetenschappers over hun onderzoek 

(presentatiestijl waarbij 20 slides elk 20 seconden getoond worden) 

 Poster sessie met elevator pitch 

 1-minuut durende filmpjes in een loop op schermen 

→ Dit wordt ruim op voorhand aangekondigd als een wedstrijd, via email en 

de Marine@UGent website. Online zal ook een handleiding ter beschikking 

zijn (Mac, PC, verschillende programma’s). Filmpjes kunnen op een YouTube 

kanaal alsook op de Marine@UGent website geplaatst worden.  

Het voorstel wordt goed onthaald door de leden. Prof. Mees merkt op dat dit evenement niet 

in het vaarwater van de jongerencontactdag van het VLIZ mag komen, waarop prof. Janssen 

benadrukt dat het concept anders is omdat gefocust wordt op wetenschapscommunicatie. Dit 

kan voor de deelnemers ook een voorbereiding zijn op de jongerencontactdag. Prof. Vincx 

bemerkt eveneens dat een deel van het publiek van de jongerencontactdag identiek is aan 

de jonge mariene wetenschappers van Marine@UGent maar dat deze laatste elkaar ook 

moeten leren kennen. Eveneens suggereert ze dat dit een officiële training binnen de 

Doctoral Schools kan worden (Transferable Skills). Prof. Janssen vraagt om het voorstel 

voor het programma rond te sturen voor feedback van de proffen.  

Actiepunt: Ines Tavernier stuurt het voorstel voor het eendaags evenement voor de 

jonge mariene wetenschappers naar de proffen voor feedback.  

Actiepunt: Ines Tavernier gaat na bij de Doctoral Schools of de workshops rond 

wetenschapscommunicatie officieel erkend kunnen worden als Transferable Skills.  

 

11. Werkprogramma’s Horizon2020, workshops samenstellen 

Prof. Janssen licht toe dat drafts van verschillende werkprogramma’s van Horizon2020 

eerder doorgestuurd werden naar de leden, om kleine opmerkingen toe te voegen, maar 

vooral ter informatie. We beschikken nu over deze informatie omdat het rectoraat Wendy 

Sonneveld heeft aangenomen om lobbywerk uit te voeren. De vraag stelt zich of we als 
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Marine@UGent bij bepaalde thema’s naar buiten kunnen treden. Zo bekomen we een 

schaalvoordeel en kunnen we ons bv. naast een TNO stellen. Een instituut staat sterker dan 

een individueel labo. Heeft iedereen zijn netwerken of is het zinvol ons te groeperen? In dat 

laatste geval kunnen we werkgroepen oprichten rond bepaalde thema’s.  

Prof. Vincx vindt dit een waardevol idee maar merkt op dat het afhankelijk is van de grootte 

van het consortium waarin je gevraagd wordt (een individueel labo kan dan beter zijn). Dus 

dit is situatieafhankelijk. Eveneens merkt ze op dat de UGent coördinaatsondersteuning 

aanbiedt bij het binnenhalen van een Europees project van deze grootteorde. Prof. Sabbe 

stelt dat het interessant is om nieuwe samenwerkingen te identificeren. Prof. Janssen 

concludeert dat we dit op de volgende vergadering verder zullen bespreken.  

 

12. Project binnen ‘Science with and for society’? 

Binnen het eerder doorgestuurde werkprogramma ‘Science with and for society’ zijn er 2 

mogelijks interessante onderwerpen waarvoor Marine@UGent een projectvoorstel kan 

schrijven: (1) Call for making science education and careers attractive for young people: 

Innovative ways to engage young people in science; (2) Call for integrating society in science 

and innovation: Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging 

citizens in science. Prof. Mees vindt het niet makkelijk om binnen science literacy (≠ ocean 

literacy wat veel nieuwer is!) een project gefinancierd te krijgen. Ten tijde van FP7 werd 

hierbinnen slechts één marien project gefinancierd (sea for society). En in de huidige 

onderwerpen staat nergens marien/zee/oceaan vermeld wat het extra moeilijk maakt. Ook 

het ‘ocean literacy’ onderwerp binnen SC5 zal moeilijk worden omdat dit op de buik 

geschreven werd van de organisatoren van de ocean literacy conferenties (7 gedoodverfde 

partners). Daarom wordt de beslissing gemaakt dat de kans om een dergelijk project binnen 

te halen nu te klein is. Nuttiger is om op het niveau van de programmacommittees invloed uit 

te oefenen zodat het woord ‘marien’ erbij komt in de onderwerpen voor 2016-2017. Prof. 

Mees vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor deze werkprogramma’s.  

 

13. Voorzitterschap Marine@UGent  

Prof. Janssen was sinds de oprichting van Marine@UGent voorzitter en wil de fakkel nu om 

professionele en persoonlijke redenen doorgeven. Aangezien hier geen procedure 

voorhanden is, wordt dit onderwerp besproken. Prof. Vincx vindt het belangrijk dat een 

kernstuurgroep de continuïteit verzekert als de voorzitter na een bepaalde tijd verandert. Een 

officiële procedure kan door de nieuwe voorzitter als eerste actiepunt opgesteld worden. Nic 

Smol vraagt zich af of het mogelijk is om elektronisch te stemmen. Prof. Vincx en Janssen 

argumenteren hier tegen en menen dat de stem van de regelmatig (actieve) aanwezigen 

belangrijker is dan deze van leden die niet of minder actief zijn.  

De procedure voor voor de vervanging van de voorzitter wordt als volgt overeen gekomen en 

zal door Ines Tavernier via email aan de leden gecommuniceerd worden:  

Alle professoren binnen Marine@UGent kunnen zichzelf kandidaat stellen als nieuwe 

voorzitter of een derde als voorzitter nomineren. Het secretariaat toetst vooraf af of de 

genomineerde hiermee akkoord gaat. Op de volgende Marine@UGent vergadering (januari 

2014) kunnen de kandidaten hun visie toelichten. Vervolgens zal gestemd worden (geheime 

stemming) door alle aanwezigen. Elke aanwezige kan ook een stem met een volmacht 

uitbrengen van iemand die er met een gegronde reden niet kan zijn.  

Actiepunt: Ines Tavernier stelt een email op voor de leden waarin toegelicht wordt dat 

prof. Janssen aftreedt als voorzitter en waarin de procedure voor het kiezen van een 

nieuwe voorzitter uitgelegd wordt.  
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Coordinator Marine@UGent – Ines Tavernier 

J. Plateaustraat. 22 - 9000 Gent (Belgium) 
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14. Varia 

Nic Smol heeft een aankondiging en vraag voor verspreiding: de Nematologie neemt deel 

aan de Dag van de Wetenschap (24 november 2013). Ze zullen aanwezig zijn met 12 

wetenschappelijke standjes, alsook kinderactiviteiten, voorzien rondleidingen en hapjes. 

Bezoekers kunnen ook een eigen staal meebrengen voor extractie van nematoden.  

Prof. Mees vraagt hierbij wie zich met het VLIZ/Simon Stevin wil associëren. Deze oproep is 

reeds in de Vlizine aan bod gekomen.  

Actiepunt: Ines Tavernier heeft reeds eerdere oproepen rondgestuurd naar de leden 

met de vraag wie wil deelnemen aan de Dag van de Wetenschap. Ze zal deze vraag 

nogmaals rondsturen, aangevuld met de oproep van het VLIZ om onderzoek aan 

boord van de Simon Stevin toe te lichten.  

 → Ines Tavernier heeft deze email reeds verstuurd naar de leden (5/11/13). 

Update: Ook de Milieutoxicologie neemt deel aan dit evenement. Lees hierover meer: 

http://www.marineatugent.be/content/day-sciences-24-november-2013 

 

Ines Tavernier – verslaggever  

 
 
 

http://www.marineatugent.be/content/day-sciences-24-november-2013

