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Sinds februari heeft SOLG een nieuw bestuur. Tijdens een feestelijke

1

Nieuw bestuur

oude bestuur afgetreden en het nieuwe bestuur aangetreden. In een

2

Brainstorm

3

Website

4

Komende evenementen

5

Subsidies

bijeenkomt op woensdag 25 februari in Tivoli / Vreedenburg in Utrecht is het
dankwoord zegt Wout van Bommel dat hij met veel plezier terugkijkt op zijn
tijd bij SOLG. Het was een interessante periode en hij bedankt eenieder voor
de samenwerking. Ook Domien Beersma sluit zich aan bij de woorden van
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Bommel.
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wetenschappelijke leven heeft veranderd. Hij vindt het belangrijk dat de
chronobiologie

een steeds meer prominente plaats inneemt binnen de

wetenschap. SOLG heeft hier belangrijke bijdrage aan geleverd. Aftredend
voorzitter Luc Schlangen deelt oorkondes uit aan beide heren die hiermee
erebestuursleden zijn en draagt op zijn beurt de voorzittershamer over aan
Mariëlle Aarts. Hijzelf blijft in de WAR.
Het dagelijks bestuur bestaat nu uit:
Ir. Mariëlle Aarts, voorzitter

Drs. Anja Stark, secretaris (per 1 juli 2015)
Ir. Leon van Rijswijk, penningmeester
Toine Schoutens, directeur

Domien Beesrma:
Deelname aan SOLG
heeft mijn
wetenschappelijke
leven veranderd.

Dr. Ybe Meesters, voorzitter WAR

Brainstorm

De belangrijkste conclusie is de rol van SOLG: vertalen van wetenschappelijke
kennis naar publiek (website). Waar mogelijk, actief stimuleren van onderzoek
en actief kennis verspreiden (conferenties, symposia etc.)
Vooral de belangrijkste vraag: Waar willen we met SOLG naar toe.
Algemeen
•
•
•

Intermediair tussen publiek en wetenschap
Stimuleren van onderzoek
PR

Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, zullen er nieuwe donateurs
moeten worden gezocht.. Doordat de rol van de donateurs minder prominent
is maar niet minder belangrijk wordt er naast de Donateursvergadering een
nieuwsbrief rondgestuurd. Tevens zal er bij VFI, de branchevereniging van
goede doelen, aansluiting moeten worden gezocht. Ook leeft het idee om
een ambassadeur te zoeken zoals bijvoorbeeld Maarten van der Weijden of
Pieter van den Hoogenband.
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Website
De huidige website dateert uit 2005 en heeft zijn langste tijd gehad. De
vormgeving is niet meer van deze tijd en ook de inhoud moet worden
vernieuwd. Daarom in een commissie bestaande uit Myriam Ariës, Marijke
Gordijn, Ybe Meesters en Mariëlle Aarts aan de slag gegaan om de content
te updaten naar de huidige status quo binnen de wetenschap.

De SOLG website wordt
de komende maanden
geheel vernieuwd

Een

gespecialiseerd IT bedrijf zal de vormgeving en de web mogelijkheden
aanpassen aan de eisen die in deze tijd aan een website worden gesteld.
Hierbij zal een belangrijkere rol voor sociale media worden ingeruimd. Op dit
moment is Ariadne Tenner belast met het onderhoud van de website. De
nieuwe website zal in de loop van het najaar actief worden.

Publiekssymposium
Naar verwachting op 11 december aanstaande zal SOLG samen met de
organisatie van het Amsterdam Light Festival en de Hersenstichting een groot
nationaal publieksevent organiseren. Een en ander staat in het kader van The
International Year of Light 2015 en zal worden gehouden in de Beurs van
Berlage in Amsterdam. De werktitel van het evenement is Licht, Donker en
Slaap en is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het
onderwerp. De programma commissie is onder voorzitterschap van Ybe
Meesters en het is de bedoeling dat het een mix wordt van wetenschap en
amusement. Alle voorstellen zijn van harte welkom.

Subsidies
De afgelopen maanden is er vanuit SOLG een subsidie verleend aan een
onderzoeker waarbij de drukkosten van haar proefschrift voor een deel door
SOLG is bekostigd. Het gaat hierbij om het werk van Marije Russcher van het
VU Medisch Centrum / Meander Ziekenhuis voor haar proefschrift met titel:
The effects of day-time light treatment on sleep, sleep propensity, drowsiness,
melatonin and depressive symptomatology in hemodialysis patients, a pilot
study. Het betreft een studie waarbij o.m. lichttherapie is ingezet om
vermoeidheid van nierdialyse patiënten terug te dringen.
Voorafgaande zijn ook projecten van Dr. Thomas Kantermann en Dr. ir. Karin
Smolders beloond met subsidies naar aanleiding van hun onderzoeken
respectievelijk op het gebied van chronobiologie en omgevingspsychologie.
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Nieuwe WAR
Met het aantreden van een nieuw bestuur is ook een nieuwe
wetenschappelijke adviesraad WAR actief geworden. De WAR heeft als
doel om nieuwe verzoeken voor subsidie te beoordelen, mee te helpen bij
de programmering van symposia, congressen en seminars en om
wetenschappelijk georienteerde vragen van derden te beantwoorden. De
nieuwe WAR bestaat uit:
Dr. Ybe Meesters, UMC Groningen, voorzitter
Dr. Marijke Gordijn, Chrono@work, Groningen
Dr.ir. Myriam Ariës, Technische Universiteit Eindhoven
Dr. Floor van Oosterhout, Slotervaart Ziekenhuis / AMC Amsterdam
Dr.ir. Luc Schlangen, Philips Research, Eindhoven
Dr.ir. Karin Smolders, Technische Universiteit Eindhoven

Donateurs
Zonder de steun van de donateurs is het werk van SOLG onmogelijk. Er zal
eens per jaar een speciale donateursvergadering worden georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomst zullen zij worden geïnformeerd over de voortgang
van de activiteiten en op hande zijnde evenementen. De donateurs zijn op
dit moment:
Philips Lighting, Eindhoven, dr.ir. Luc Schlangen
Philips Consumer Lifestyle, Drachten, dr. Vanja Hommes
ETAP Lighting, Breda, mw. Judith Keirsmaekers
Waldmann BV, Tiel, dhr. Henk van Geresteyn
Light Technology Nederland, Tilburg, dhr. Harry van Beurden
FluxPlus BV, Tilburg, dhr. Huub van Berkel

Nieuw bestuurslid
Zoals in het hoofdstuk ‘Nieuw Bestuur’ is aangegeven maakt mw. Drs. Anja
Stark sinds kort deel uit van het dagelijkse bestuur van SOLG en wel in de rol
van secretaris. Anja is verzekeringsarts en werkzaam bij het UWV in
Eindhoven. Wij wensen Anja veel succes en plezier bij haar werkzaamheden
voor SOLG.
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