Leusden, 9 September 2021
Beste lezer,
De international MicroNanoConference is de conferentie van MinacNed voor en door leden.
We organiseren dit congres jaarlijks samen met een groep leden vanuit industrie en wetenschap.
Deze enthousiaste groep vrijwilligers zet hiervoor hun eigen kennis en netwerk in om een
programma voor de iMNC neer te zetten.
Uit enquêtes na eerdere edities van de iMNC kwam duidelijk naar voren dat het netwerken een
belangrijk doel is van de deelnemers. Een online platform biedt minder mogelijkheden voor
netwerken, hierom is de focus gelegd op iMNC21 als fysiek event in de Jaarbeurs.
Vanuit dat oogpunt was dit jaar de locatie gereserveerd, was er een internationale groep aan
sprekers uitgenodigd en stond er een fantastisch programma klaar dat zowel op technische thema’s
als ook op meer maatschappelijk brede thema’s ingaat. Echter, voor een geslaagd evenement
hebben we niet alleen een goed inhoudelijk en georganiseerd programma nodig maar vooral ook de
inzet en steun van deelnemers en sponsoren die als exposant willen deelnemen.
Het blijkt ontzettend lastig om in deze tijden van grote onzekerheid door de Covid-19 maatregelen
tijdig voldoende zekerheid te krijgen dat we een congres kunnen organiseren met een grote
(internationale) deelname.
Hierdoor zagen we twee risico’s ontstaan. Er was het risico (door onvoldoende deelnemers en
sponsoren) dat de kosten hoger zouden uitvallen dan de inkomsten. Daarnaast was er een even
groot risico voor deelnemers en voor exposanten die investeren in een evenement dat niet
voldoende mogelijkheden zou bieden om te netwerken en daarmee de eigen doelstellingen te
behalen. Als MinacNed en het gehele team dat de iMNC21 organiseert, moeten we deze risico’s
vermijden. Daarom heeft het MinacNed bestuur helaas moeten besluiten om de iMNC21 dit jaar niet
door te laten gaan.
Het bestuur van MinacNed wil alle leden, OC- en PC-commissieleden en alle betrokkenen die zich
reeds hebben ingezet voor de voorbereidingen hartelijk bedanken voor hun bijdragen en daarnaast
verontschuldigingen aanbieden omdat deze voorbereidingen nu helaas niet zullen uitmonden in de
iMNC21.
Er wordt op dit moment gekeken of het lezingenprogramma dat is samengesteld voor iMNC21 op
een andere manier kan worden gepresenteerd. Dit kan zowel in kleine fysieke events als ook in
online events worden georganiseerd. In welke vorm en op welke data deze events plaats hebben is
op dit moment nog niet bekend. We houden u hiervan op de hoogte.
Mocht u hierover een vraag hebben, dan kunt u contact opnemen met Aurélie Veltema via 06 82 527
912 of a.veltema@minacned.nl. Ook nodigen wij u uit om uw suggesties voor de iMNC en MinacNed
events met ons te delen.
Namens het MinacNed bestuur, het MinacNed team en de organisatie achter iMNC21,
Met vriendelijke groet,
Frank van de Scheur, voorzitter bestuur MinacNed
Aurélie Veltema, project manager MinacNed

