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Voordelen verbonden aan het KNVM lidmaatschap
1.

2.

3.

Verbinding met vakgenoten:
a. Verenigd alle Nederlandse microbiologen.
b. Tien specialistische secties (gratis lidmaatschap): 1. Algemene en Moleculaire Microbiologie
(AM); 2. Microbiële Ecologie (EC); 3. Levensmiddelenmicrobiologie (LM); 4. Medische
Microbiologie (ME); 5. Mycologie (MY); 6. Technische Microbiologie (TE); 7. Virologie (VI); 8.
Onderwijs (ON); 9. Microbiële Typering (MT); 10. Vaccinologie (VA).
c. Internationale verbindingen:
Benelux: met Belgische leden.
Europa: met zusterverenigingen via FEMS (www.fems-microbiology.org).
Mondiaal: met zusterverenigingen via IUMS (www.iums,org) en ICSU (www.icsu.org).
d. Toegang tot bestuurs- en vertegenwoordigingsfuncties.
Vakbladen en publicaties:
a. KNVM MicroNews (ca. 6 per jaar) en MicroFlashes (ad hoc).
b. Korting op verenigingspublicaties (b.v. ‘Veilig Werken’ boekje) [33% in 2013: €20 ipv €30].
c. Korting op FEMS tijdschriften (via de KNVM bent u geaffilieerd aan FEMS).
Beurzen en prijzen:
a. Posterprijs (3 per jaar): prijs voor beste poster op KNVM/NVMM congres [in 2013 1 x € 200, en 2 x
€ 100].

b. Kiemprijs (3 per jaar): prijs voor eerste publicatie van aankomend microbioloog [in 2014: € 1 000].
c. Westerdijk proefschriftprijs (1 per jaar): prijs voor het beste proefschrift in de microbiologie [in
2014: € 2 500].

d. Kluyverprijs (1 per drie jaar): prijs voor de meest indrukwekkende bijdrage aan de
microbiologie beschreven binnen acht jaar na het verkrijgen van de doctor’s graad [in 2013: €
2 300 gesponsord door DSM].

4.

e. Kluyverlezing (1 per drie-vijf jaar): lezing door een internationaal vermaard microbioloog, op
uitnodiging van de KNVM.
f. Proefschriftfonds (10 per jaar): Bijdrage in de publicatie kosten van een proefschrift in de
microbiologie [in 2013: € 500].
g. Toegang tot beurzen en prijzen van FEMS en IUMS
Congressen:
a. Korting op toegangsprijs voor jaarlijks KNVM/NVMM congres met state-of-the-art
microbiologie presentaties [in 2013 voor 2 dagen: €130 ipv €230].
b. Vrije toegang en accommodatie (1 nacht) KNVM/NVMM congres voor PhD studenten (AIOs)
en Postdocs die een presentatie verzorgen [gesponsord door de Stichting Antonie van Leeuwenhoek].
c. Mogelijkheid om een sessie te organiseren op het KNVM/NVMM congres.
d. Toegang tot workshops/symposia (najaarsbijeenkomsten) van de secties.
e. Toegang tot FEMS beurzen voor congresorganisatie en congresbezoek.
f. Korting op inschrijfgeld voor FEMS congressen (via de KNVM bent u geaffilieerd aan FEMS) [in 2013: €
50].

5.

6.

Website (www.knvm.org):
a. Overzicht van microbiologen: verenigingsleden inclusief contactgegevens (achter login).
b. Overzicht van kennisinstellingen en organisaties op microbiologische gebied: werkgevers van
de leden (achter login).
c. Evenementen kalender.
d. Vacature meldingen.
e. Nieuwsberichten.
f. Onderwijs resources (www.nvvmonderwijs.nl)
Contributie reductie:
a. Student lidmaatschap: individuele PhD student (AIOs) krijgt 4 jaar lang reductie op contributie
[in 2013: €20 ipv €30].
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7.

8.

b. Instituutslidmaatschap: de groepsleider betaald de contributie voor de PhD studenten en
Postdocs in haar/zijn groep (en ontvangt een reductie van 40%).
Opleiding:
a. Staf en post-docs: (mogelijkheid ervaring op te doen in) bestuur en management.
b. PhD studenten (AIOs): Participatie in verenigingscongressen en sectiebijeenkomsten tellen
mee voor de opleiding.
c. BSc en MSc studenten: ontwikkelen presentatie skills op jaarlijks BaMa symposium.
Belangenbehartiging:
a. Politiek
b. Bedrijfsleven
c. Onderwijs
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