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 Doelstelling 

De Union richt zich op het wereldwijd promoten van onderzoek en educatie in de biochemie en 
moleculaire biologie en geeft in het bijzonder aandacht aan gebieden waar dit onderwerp nog in zijn 
vroege ontwikkeling is. 

 

Beleid van de stichting 

1. Het dienen als een wetenschappelijke, internationale non-gouvernementele organisatie door 
het objectief aanpakken/aanspreken van globale problemen met betrekking tot de 
wetenschap van biochemie en moleculaire biologie. Waar van toepassing, zal de IUBMB deze 
interesses vertegenwoordigen in overheids- en non-gouvermentele forums.  

2. Het bijdragen aan de wereldwijde vooruitgang van onderzoek in de biochemie en 
moleculaire biologie.  

3. Het promoten van de service van biochemie en moleculaire biologie naar de maatschappij.  
4. Het faciliteren van de ontwikkeling van effectieve communicatiekanalen in de internationale 

gemeenschap van biochemici en moleculaire biologen.  
5. De biotechnologische industrie assisteren in zijn bijdragen aan de duurzame ontwikkeling, 

creatie van welvaart en verbetering van de levenskwaliteit.   



6. Het gebruikmaken van zijn globale perspectief om bij te dragen aan de verbetering van 
educatie in biochemie en moleculaire biologie en het begrip van het publiek te bevorderen 
ten opzichte van deze disciplines en de wetenschappelijke methode.  

7. Speciale inspanningen verrichtten om de carrière ontwikkeling van jonge biochemici en 
moleculaire biologen te ondersteunen  

8. Het verbreden van de geografische basis van de Union en verzekeren dat zijn human capital   
wordt geworven uit alle segmenten van de wereldwijde gemeenschap van biochemici en 
moleculaire biologen.  

9. Het bevorderen van een wereldwijde verspreiding van informatie over de activiteiten van de 
Unie.  

10. Het verzekeren van management over de bronnen om maximale waarde te leveren aan de 
fondsen die investeren in de Union. 

 

Beloningsbeleid 

“IUMB heeft geen betaalde werknemers. Alle leden van de IUBMB uitvoerende comité werken op 
vrijwillige basis en ontvangen geen beloning.” 

 

Verslag activiteiten 2017 

- 12 Wood-Whelan fellowships/beurzen aan jonge wetenschappers toegekend (USD 34,735), 
één mid-career fellowship (USD 4,990), en nominaties en reissubsidies aan jonge 
wetenschappers (USD 15,812) toegekend 

- Symposia en de nieuw wereldwijd opgerichte “Focussed Meetings” ondersteund (USD 
125,000) 

- Activiteiten ondersteund van de joint IUBMB-IUPAC nomenclatuur comité (USD 3,579) 
- Ondersteuning geboden aan zijn regionale organisaties (FAOBMB, PABMB, FASBMB) (USD 

37,500) en heeft zijn eigen “PROLAB” programma in Latijns-Amerika gedekt (management 
door ASBMB USD 25,000) 

- Conferenties ondersteund (USD 31,758) en de geassocieerde Young Scientists Forum (USD 
29,273) 

- Ondersteuning geboden aan individuele “IUBMB” lezingen tijdens cursussen en conferenties 
(USD 16,154) 

- Advanced Schools georganiseerd en ondersteund (USD 17,118) 
- Een nieuwe reeks van vergaderingen over “Education” begonnen en ondersteund (USD 

50.000) 

 

 

 

 

 

 

 



Financiële verantwoording 2017 

Inkomsten 2017 USD 

Lidmaatschapsgelden 186,000 

Publicaties 392,609 

Fondsinkomen 12,585 

Rente 5,265 

Resultaat investeringen 246,009 

  842,468 

 

Uitgaven 2017 USD 

YSF/YSP 29,407 

Symposia en workshops 87,884 

Fellowships 38,775 

Awards 29,990 

Nomenclatuur comité 3,197 

Aangesloten organisaties 77,840 

Congressen 118,348 

Scholen 16,910 

Lezingen 4,162 

Overige uitgaven 129,628 

 536,141 

 

     Balans 2017 USD 

Contanten 3,195,664   Vermogen 5,237,905 
Beleggingen 1,984,258     
Debiteuren 65,700     

   Voorzieningen 20,495 
Vooruitbetaald 12,778     

      
 5,258,400    5,258,400 

 


