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Secretariaat NMV: 

Jan Kuiper  

Langerijp 4 

9901 TL Appingedam 

Tel.: 0596-633416 

e-mail: NMV-Secretaris@spirula.nl  

 

 
 

Convocatie 
 

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor de voorjaarsbijeenkomst van de 

Nederlandse Malacologische Vereniging, die dit jaar haar 80-jarig bestaan viert. Zoals 

gebruikelijk zal de bijeenkomst bestaan uit een huishoudelijk gedeelte met Algemene 

Ledenvergadering en een gedeelte met lezingen en/of bijdragen van leden.  

 

Datum:     Zaterdag 24 mei 2014 

Locatie:   NCB Naturalis, Darwinweg 2, Leiden. Zaal: Het Auditorium 

 

 

Programma 

10.00 - 10.30 uur Ontvangst met koffie en thee 

10.30 - 12.30 uur Huishoudelijk gedeelte met Algemene Ledenvergadering 

12.30 - 13.30 uur Pauze (in het museumrestaurant zijn koffie, thee, frisdranken en 

een eenvoudige lunch te koop) 

13.30 – 14.00 uur Jan Johan ter Poorten: Biodiversiteit van Cardiidae: "the larger the 

island of knowledge, the longer the shoreline of wonder". 

14.00 – 14.30 uur Arie W. Janssen: Pteropoden in tijd en ruimte:  "brighter than glass, 

and yet, as glass is, brittle". 

14.30 - 15.00 uur Pauze (koffie en thee zal aanwezig zijn)  

15.00 - 15.30 uur Film: “De Bijbel van Baster” (regie: Jeanette Parramore). Een korte 

speelfilm over het leven van de Zeeuwse arts en bioloog Job Baster 

15.30 - 16.00 uur Ruud A. Bank: Over het Kaaskenswater, Basters drijfslak, 

nomenclatuur en type-lokaliteiten 

16.00 - 16.30 uur Bijdragen van leden: uw kans om iets leuks of wetenswaardigs aan 

de andere NMV-leden te laten zien of te melden 

 

 

Film: De Bijbel van Baster 

In het Havenpark van Zierikzee staat een bescheiden beeldje van Job Baster, de huisarts 

die van 1711 tot 1775 in deze plaats woonde en werkte. Hij had een grote passie voor 

biologie: als eerste beschreef hij het Zeeuwse onderwaterleven in zijn tweedelige boek 

Natuurkundige Uitspanningen (1763). Honderdvijftig jaar lang is het boek een ware bijbel 

voor biologen geweest. En dat is bijzonder, want hij had maar weinig middelen tot zijn 

beschikking voor onderzoek. In de film wordt een reconstructie gemaakt van het leven 

en werk van Baster, met Marcel van den Berg in de rol van Baster. In Zierikzee wordt er 

gefilmd in het huis van Baster, bij de haven, en bij de monding van het kanaal en het 

Kaaskenswater. In dat water vond Baster zijn beroemde drijfslakje, dat naar hem werd 

vernoemd. De duikers/biologen Floris Bennema en Peter van Bragt gaan het water in en 

laten zien wat er nog klopt van de beschrijvingen van Baster. Bioloog/Basterkenner Wim 

Backhuys uit Kerkwerve licht de persoonlijke kant van Baster toe, vertelt over het drama 



! 

 

 

 

 
in zijn leven en waarom nog maar zo weinigen hem kennen. (Nederlands gesproken, 

geen ondertiteling) 

 

 

 

 

Vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering 2014 van de Nederlandse 

malacologische vereniging 

 

Agenda huishoudelijke vergadering 

 

1.   Opening en agenda 

2.   Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 

3.   Verslag ALV 6 april 2013 

4.   Verslag ALV 7 september 2013 

5.   Verslag van de secretaris  2013 

6.   Verslag redactie Spirula 2013 

7.   Verslag redactie Basteria 2013 

8.   Verslag redactie Vita Malacologica 2013 

9.   Verslag distributie tijdschriften 2013 

10.  Verslag bibliotheek NMV 

11.  Lustrumweekend Texel 2014 

12.  Verslag excursiecommisie over 2013 

13.  Verslag van de webmaster over 2013 

14.  Verslag van de penningmeester over 2013 en begroting 2014 

15.  Verslag van de penningmeester voor Stibeman 2013 

16.  Rondvraag en sluiting 

 

1. Opening en agenda 

 

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken  

 

3.Verslag Algemene Ledenvergadering 2013 van de Nederlandse Malacologische 

Vereniging 

 
Datum: 6 april 2013  

Plaats: Natuur-educatief Centrum Schothorst, Amersfoort 

 

Aanwezig: mevr.  S. van Leeuwen, dhr. P. Breeman, dhr. G. Gulden, dhr. R. Molenbeek, 

dhr. en mevr. H. Huneker, dhr. J. Goud, dhr. F. de Graaf, dhr. W. Faber, dhr.  H. Raven, 

dhr. G. Kronenberg, dhr. J.N. de Vries, dhr.  A.D.P.van Peursen, dhr. en mevr.  B. 

Jansen, dhr. B. bij de Vaate, dhr. H. Dekker, dhr.  Ph. Arens, dhr. J.J. ter Poorten, dhr. A. 

Hovenstadt, dhr. A. Dekkers, dhr. R. Vink, dhr. D. F. Hoeksema,  dhr. G. Simons, dhr. H. 

Heukelaar, dhr. J. Dupon, dhr.G. Majoor, dhr.Th. Ykema, mevr. M.  Kouwenhoven, dhr.B. 

Breure, dhr.M. Schipper, dhr. J. Vermeulen, dhr. J. de Boer, dhr. J. Kuiper, dhr. F. 

Vervaet, dhr. R. Bank, dhr. H. Menkhorst. 

 

Afwezig m.k.:  dhr. G. Mulder, dhr. H. Kool,  dhr. en mevr.  M. de Jong, dhr.  J. Buyse, 

dhr. K. Margry, dhr. W. Klein, dhr. H. Dijkstra, dhr. E. Gittenberger. 

 

 

1. Opening en agenda 
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 We zitten op deze bijzondere locatie vanwege Museumdag. Alle 

gebruikelijke locaties in het midden van het land bleken niet beschikbaar. De 

voorzitter bedankt Ad Hovestadt voor zijn rol als ‘gastheer’ op deze dag. 

 Tussen punt 13 en 14  komt punt 13b. - Verslag van de kascommissie. 

 Het verslag van Stibeman wordt nog verspreid onder de leden. 

 

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 

 

 2012 was het eerste jaar met een volledige sequentie zaterdagbijeenkomsten. De 

opkomst bij deze bijeenkomsten is stabiel, en er is enthousiasme bij de 

bezoekers. Veel dank gaat uit naar de groep leden die structuur geeft aan deze 

bijeenkomsten, voor hun inzet. Met deze 10 extra verenigingsmomenten naast 2 

ALV’s en gemiddeld zo’n 4 excursies komen we op 16 bijeen komsten per jaar. Dit 

is een behoorlijk aantal. Vandaar dat het bestuur, na een suggestie vanuit de 

vereniging, bediscussieerd heeft of de najaarsvergadering wellicht kan vervallen. 

Het bestuur kwam tot een ander besluit, namelijk om de najaarsvergaderingen 

buiten de Randstad te houden. De hoeveelheid bijeenkomsten in de Randstad 

wordt anders wel erg groot voor een landelijk actieve vereniging. De vergadering 

in Leeuwarden - najaar 2012 - was goed bezocht; een dergelijke opzet is voor 

herhaling vatbaar. 

 De daling van het ledental baart het bestuur zorgen.  Een lichtpuntje is de aanwas 

van jeugdleden, met dank aan Jan Kuipers. Hij is van plan ook een jeugdrubriek 

in de Spirula te gaan vullen. 

 Er is in de afgelopen tijd hard gewerkt aan het wegwerken van de achterstand bij 

het uitbrengen van Vita Malacologica. Dankzij de inzet van Henk Dekker zijn we 

inmiddels 1 nummer ingelopen. Dit Pectiniden-nummer ziet er opnieuw zeer 

verzorgd uit. Dit nummer wordt ter vergadering uitgedeeld aan de aanwezige 

leden die geabonneerd zijn op VM.  

 Overleden in 2012: 

o P. Snel (Dld.) 

o D. Baron 

Vanuit de vergadering wordt het idee geopperd om een in memoriam te schrijven 

over David Baron in een volgend nummer van de Spirula. 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Verslag ALV 14 april 2012 

 

 Vanuit de vergadering komt het verzoek bij een volgend verslag de pagina’s te 

nummeren. 

 Er is een vraag over het waarom van de grijze tekst. Jan Kuiper en Jaap de Boer 

leggen uit dat dit een computertechnische aangelegenheid is, zonder verdere 

inhoudelijke betekenis. 

 Er wordt opgemerkt dat het jammer is dat de verslagen laat zijn ingestuurd en 

verschenen. 

 Rob Moolenbeek vraagt of ook de convocaties van de ALV’s genummerd kunnen 

worden. 

 Er ontstaat een discussie over de restvoorraad ‘Schepman-boeken’. Deze blijken 

op verschillende plaatsen te liggen, o.a. bij Aart Dekkers en Rob Moolenbeek.  

Ook de voorzitter heeft nog een aantal boeken liggen. Een inventarisatie van de 

voorraad van dit boek is nodig. 

 Bij punt 15: ‘De commissie stelt voor om decharge te verlenen aan de 

penningmeester …’. Er is niet vermeld dat de decharge ook daadwerkelijk 

verleend is. Bij dezen alsnog (en ongetwijfeld met dank aan de toenmalige 

penningmeester). 
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 Bij punt 19: vanwege de reistijd van de leden uit de periferie was het 

uitgangspunt om de ALV(‘s) om 11 uur te beginnen. Dit uitgangspunt moet wordt 

gehandhaafd. 

 Bij punt 19: het mutatieformulier waarvan sprake is, is nog niet 

gemaakt/gebruikt. Na een discussie komt de ALV tot de conclusie dat het toch 

handig is zo’n formulier te maken.  Dit kan gebruikt worden voor het op orde 

krijgen van de ledengegevens (bijv. mailadressen), en ook om te vragen of het 

betreffende lid er bezwaar tegen heeft dat zijn gegevens op een ledenlijst 

geplaatst worden (verzoek om toestemming). Sylvia van Leeuwen stelt voor het  

formulier mee te sturen met de Spirula. 

 

 

4. Verslag van de secretaris over 2012 

 

 Op verzoek van de secretaris meldt de penningmeester dat er momenteel zo’n 

400 betalende leden zijn, waarvan 177 nog moeten betalen over 2013. De 

betalingsdiscipline is een lastig punt. Het zou helpen als we van meer leden 

mailadressen hadden. Anderzijds hebben veel oudere leden geen emailadressen, 

dus helemaal dekkend zal mailcorrespondentie niet zijn. 

 Jeroen Goud meldt dat hij betaalt via een jaarlijkese automatische overboeking. 

Hij raadt andere leden aan dit ook te doen. Gijs Kronenberg stelt voor om 

telefonisch contact op te nemen met leden die niet betaald hebben. Sylvia van 

Leeuwen meldt dat ze dit in haar bestuursperiode wel gedaan heeft, en dat dit wel 

helpt. Jan Kuiper geeft aan wel te willen bellen, in vervolg op de aanmaningsbrief. 

De penningmeester ziet een 5-stappenplan voor zich waarbij bellen de laatste 

stap is. Het bestuur zal dit uitwerken. 

 Henk Menkhorst zegt dat een aantal leden niet heeft betaald vanwege het 

uitblijven van de Vita Malocologica. 

 De (leden)administraties van de penningmeester en de ledenadministrateur 

komen niet 100% overeen. Zij gaan dit onderling afstemmen. 

 

 

5. Verslag van de redactie van Basteria over 2012 

 

 Basteria is in het verslagjaar op tijd verschenen. 

 Het wordt steeds lastiger kopij te vergaren voor Basteria, omdat het blad niet 

meetelt voor de citation index.  

 De voorzitter complimenteert en bedankt de redactie van Basteria. 

 

 

6. Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2012 / bespreking notitie 

herpositionering Vita Malacologica 

 

 De bespreking begint met de constatering dat er veel achterstand is bij het laten 

verschijnen van VM. Ter vergadering wordt VM 2011 uitgedeeld. In 2013 staat het 

uitbrengen van VM 2012 en VM 2013 gepland. Er is dus sprake van een 

inhaalslag. 

 De voorzitter merkt op dat het bestuur de werkwijze wil veranderen om in de 

toekomst eerder te kunnen ingrijpen bij vertragingen.  De penningmeester vult 

aan dat het blad schade ondervindt door de vertragingen, en dat dat ten koste 

gaat van het aantal abonnees en de losse verkoop. Op den duur zal de uitgave 

van VM dan volgens hem om financiële redenen gestaakt moeten worden. 

 Bovendien constateert het bestuur dat het oorspronkelijke idee achter VM af en 

toe naar de achtergrond dreitgt te verdwijnen door de inhoudelijke keuzes.  VM 
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was de opvolger van de Vita Marina: een ‘glossy’ waarin populaire groepen 

mollusken behandeld worden voor een brede groep geïnteresseerden. 

 Henk Dekker meldt de vergadering dat hij door diverse omstandigheden (privé, 

technisch) achterstand heeft opgelopen. Hij geeft aan dat het nummer van 2012, 

over de Murchisonellidae, dit jaar kan uitkomen. Gijs Kronenberg vult aan dat de 

vertraging mede is veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. Alles 

was mis kon gaan ging mis. 

 Voor 2013 is nog geen thema bepaald. Philippe Bouchet heeft gesuggereerd het 

nummer te wijden aan het uitsterven van mollusken.  Aart Dekkers stelt voor de 

Strombidae te behandelen. Gijs Kronenberg merkt op dat deze groep al behandeld 

is in één van de eerste VM’s. Gijs Kronenberg suggereert in een volgend nummer, 

bijv. na het nummer over extincties, de Fasciolariidae te behandelen. 

 Er vindt een bespreking plaats over het functioneren van de VM-redactie en de 

communicatie met tussen bestuur en redactie, mede n.a.v. de ingebrachte notitie 

‘Herpositionering Vita Malacologica’. Gijs Kronenberg merkt op dat hij uit de 

redactie is gestapt omdat hij niet kon instemmen met de plannen van het bestuur. 

Hij is wel bereid terug t komen als de plannen wijzigen. Ook wordt de rol van de 

hoofdredacteur besproken. Er wordt opgemerkt dat hij in de praktijk weinig tijd 

heeft. Het  zou goed zijn als hij de auteurs meer zou aansturen. 

 De vergadering gaat kort in op de vraag of er sprake is van interne concurrentie 

van VM met Basteria. Gijs Kronenberg merkt op dat de beide redacties  goed 

samenwerken; ze voorzien elkaar af en toe van aanbod. 

 De voorzitter stelt voor de discussie nu niet verder te voeren, gezien het feit dat 

de nieuwe voorzitter een andere beleidslijn voorstaat. Het nieuwe bestuur mag de 

draad oppakken. 

 

 

7. Verslag van de redactie van Spirula over 2012 

 

 Gerard Majoor licht toe.  Hij meldt dat Margreet Kouwenhoven het opstellen van 

de literatuurrubriek voor land- en zoetwatermollusken in de Spirula overneemt 

van Ruud Bank.  

 Jeroen Goud meldt dat Sancia van de Meij per 1 januari 2014 stopt met haar 

werkzaamheden voor de Spirula. Rob Moolenbeek is bereid gevonden om haar op 

te volgen. 

 Aart Dekkers complimenteert de redactie met ons uitstekende verenigingsblad, 

dat er ook nog eens goed uitziet. 

 

 

 

 

 

8. Digitalisering van onze tijdschriften 

 

 Opnieuw neemt Gerard Majoor het woord. De digitalisering van de tijdschriften 

wordt uitgevoerd met een vertraging van 5 jaar. Van nieuwere nummers wordt 

wel de inhoudsopgave gepubliceerd, zodat geïnteresseerden zich wellicht gaan 

abonneren. De tijdschriften zijn aangeleverd voor digitalisering. 

 Sylvia van Leeuwen vraagt of de digitale bladen te vinden zijn op de NMV-

website? Dit is nog niet het geval. Er zal een link gemaakt moeten worden naar 

het repository Natuurtijdschriften Nederland. 

 

9. Informatiebladen 
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 Het bestuur stelt de vraag of je voor de toekomst nog informatiebladen (en een 

redactie hiervoor) nodig hebt. Internet biedt zo veel informatie op een zo 

toegankelijke manier. Momenteel is de belangrijkste strategie voor 

informatievoorziening het zoeken en toegankelijk maken van bestaande 

informatie op het internet. De (inhoudelijke) activiteiten voor de informatiebladen 

kunnen wellicht dus beter gecombineerd worden met activiteiten voor de website.  

Wel blijven er, zoals Rob Moolenbeek stelt, ‘schrijvers’ nodig om de informatie 

toegankelijk te m aken. 

 Na enige discussie wordt in ieder geval geconstateerd dat we meer zouden 

kunnen halen uit de zaterdagbijeenkomsten. We zouden de informatie wellicht 

kunnen samenvatten en publiceren. Het is de vraag wie dit zou moeten doen, en 

ook het vraagstuk van copyright op afbeeldingen is een lastige. Rob Moolenbeek 

vraagt of dit wellicht opgepakt kan worden door de ‘zaterdagencommissie’? Bert 

Jansen biedt aan om de opmaak te verzorgen. Wie gaat bezig met de inhoud? 

Jeroen Goud biedt aan een foto-opstelling te maken, maar hij is niet in staat om 

de foto’s te be- en verwerken. Er moet iemand gezocht worden om ‘de knoppen te 

bedienen’. 

 Besloten wordt om het besluit over de vernieuwing van de ‘infobladen’ over te 

dragen aan het nieuwe bestuur.  Het gaat daarbij om de vraag hoe we de 

informatievoorziening aan de leden zoals die werd gedaan via de informatiebladen 

kunnen ‘moderniseren’ naar digitale informatievoorziening. 

 

10. Verslag van de bibliothecaris over 2012 

 

 Bibliothecaris Rob Moolenbeek meldt dat het deel van deNMV-bibliotheek dat in 

het Van Steenis-gebouw is ondergebracht in grote wanorde verkeerde. De orde is 

nu weer teruggebracht. Dit betreft het duplicaat-gedeelte van de NMV bibliotheek. 

 Deze collectie is daar nu goed ondergebracht, maar dit is een tijdelijke situatie. Te 

zijner tijd moet de vereniging beslissen wat er met deze boeken en tijdschriften 

moet gebeuren. 

 Unica zijn traceerbaar ondergebracht in de Naturalis-bibliotheek. Leden kunnen 

werken blijven lenen. Rob geeft enige uitleg over hoe het lenen bij Naturalis in 

zijn werk gaat. 

 Er ontstaat een discussie over mogelijk lenen uit de duplicaatcollectie, omdat 

medewerkers van Naturalis vaak werken op hun kamers hebben liggen zodat deze 

niet beschikbaar zijn in de bibliotheek. Fred Vervaet stelt voor om wellicht toch 

een deel van de duplicaat-collectie beschikbaar te houden voor lenen door de 

leden. Rob Moolenbeek denkt dat het lastig wordt dit te administreren.  Rob biedt 

wel aan evt. duplicaten te willen klaarleggen op de zaterdagbijeenkomsten als hij 

via mail een verzoek daartoe krijgt. 

 Rob Vink meldt dat veel lopende ruilabonnementen zijn stopgezet omdat ze niet 

langer relevant zijn voor onze vereniging. Er kunnen nog meer abonnementen 

worden stopgezet; alleen abonnementen die niet in Naturalis aanwezig zijn zijn 

nog waardevol. Deze tijdschriften worden toegevoegd aan de Naturalis-

bibliotheek.  

 

11. Verslag van de webmaster over 2012 

 

 Webmaster Rob Vink geeft aan geen verslag te hebben kunnen maken door het 

crashen van het ledenbestand. Het herstel hiervan kostte veel tijd.  

 Aan een Facebookpagina van de NMV wordt gewerkt. Wellicht door onbekendheid 

met het bestaan ervan wordt er nog maar weinig gebruik gemaakt van 

communicatiedoor leden en geïnteresseerden via Facebook. Vanuit de vergadering 

wordt opgemerkt dat er nu meerdere Facebookpagina’s zijn. Er zijn momenteel 4 

verschillende pagina’s. Het bijhouden van dergelijke pagina’s kost tijd, en vier 
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pagina’s kost meer tijd dan één. Het is dan ook aan te bevelen het aantal 

Facebookaccounts te reduceren, bij voorkeur tot één account. Dat is al 

arbeidsintensief genoeg. 

 In vervolg op een eerdere afspraak in deze vergadering zal de inhoud van recente 

uitgaven van de NMV op de website geplaatst worden. De webmaster geeft aan 

dat er dan wel iemand moet zijn die deze informatie op een goede manier 

aanlevert;  hij kan niet zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de site. 

 

12. Verslag van de excursiecommissie over 2012 

 

 N.a.v. het verslag van de beginnersexcursie merkt Theo IJkema op dat er 27 

soorten gevonden i.p.v. 26. 

 Bram bij de Vaate stapt uit de excursiecommissie. Hij blijft wel aan die commissie 

verbonden als adviseur. Als dank voor bewezen diensten krijgt hij een paar NMV-

excursielaarzen, voorzien van (provisorisch) logo van onze vereniging. 

 Anthonie van Peursen meldt dat er een intekenlijst neergelegd zal worden waarop 

men zich alvast kan aanmelden voor de diverse excursies. Bert Jansen meldt dat 

er nog één excursie extra zal worden gehouden. Dit betreft de vorig jaar 

uitgestelde excursie in de Flevopolder. 

 

13. Verslag van de penningmeester over 2012  en   14. Begroting 2013 

 

 De penningmeester meldt dat we als vereniging goed bij kas zitten. Het eigen 

vermogen bedraagt € 82.000.  

 We zien een negatieve trend bij het ledental. In 2001 hadden we nog 600 leden, 

nu hebben we ongeveer 475 leden. Als oorzaak kan de vergrijzing aangewezen 

worden, en daarnaast een algemene neergang in het verenigingsleven 

(maatschappelijke ontwikkeling). Hij pleit voor actie en vernieuwing, om deze 

trend tegen te gaan. Een van de te nemen maatregelen is de verbetering van de 

website. De webmaster heeft een plan voor (technische) verbetering van de site. 

De doorvoering hiervan kost geld, maar deze investering in ons ‘gezicht’ naar 

buiten is wel van belang. 

 Dit jaar hebben we als vereniging een klein negatief resultaat behaald.  

 Veel leden hebben geen maximaal abonnement. Het zou (in financiële zin) goed 

zijn voor het resultaat als al onze leden alle bladen die we uitgeven de moeite van 

een abonnement waard vinden.  

 Theo  IJkema geeft aan geen interesse te hebben in Basteria, maar wel in Vita 

Malacologica. De abonnementen zijn echter gekoppeld. Hij vindt dat jammer en 

vraagt of de abonnementen op Basteria en VM ook losgekoppeld kunnen worden. 

 Gerard Majoor maakt een opmerking over de drukkosten van de Spirula, die zijns 

inziens te laag begroot lijken te zijn. De penningmeester geeft aan dat de begrote 

€ 8.000 wel reëel is omdat de oplage lager is dan in eerdere jaren. 

 

13b. Verslag van de kascommissie 

 

 De kascommissie bestaat uit Aart Dekker en Lies Huneker. Aart  Dekker 

rapporteert dat de boekhouding goed inzichtelijk en nauwgezet was. De 

geldmiddelen zijn aanwezig en de benodigde reserveringen zijn gemaakt. De 

kascommissie heeft de uitgavenkant nauwgezet bekeken en gezien dat deze 

degelijk onderbouwd is met bewijsstukken. Wat betreft de opbrengsten was 

controle niet mogelijk door het ontbreken van een geautoriseerde ledenlijst. 

 De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen n.a.v. de 

financiele verantwoording van de vereniging over 2012. De ALV neemt dit advies 

over. 
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 Het verslag van Stibeman is niet afgedrukt. De ALV kan hierover geen decharge 

verlenen omdat de vereniging geen inzage heeft in de cijfers. Opgemerkt wordt 

dat de vereniging ook geen decharge hoeft te verlenen over de verantwoording 

van de stichting; dat doet het stichtingsbestuur zelf. Wel is het gebruikelijk dat de 

verantwoording in de Spirula gepubliceerd wordt. Dat zal ook over 2012 alsnog 

gebeuren. 

 Lies Huneker treedt formeel af en Aart Dekker kan formeel nog aanblijven in de 

kascommissie. Aart is echter kandidaat voor een bestuurslidmaatschap. Als hij 

inderdaad in het bestuur gekozen wordt, zal hij niet opnieuw deel uitmaken van 

de kascommissie. Een besluit over de samenstelling van de nieuwe kascommissie 

wordt daarom uitgesteld tot na de bestuurswisseling. 

 

15. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement 

 

 De voorzitter legt uit waarom volgens het bestuur het Huishoudelijk Reglement 

gewijzigd moet worden. Hij leest het wijzigingsvoorstel voor, in de door Willem 

Faber geamendeerde versie. 

 Aart Dekker reageert als eerste. Hij stelt dat het een principiële keuze is of de 

vereniging dan wel het bestuur redactieleden benoemt. Ook als de leden dit doen, 

blijft het nog steeds de verantwoordelijkheid van het bestuur om de coördineren 

en toe te zien. 

 Gerard Majoor merkt op dat wat hem betreft het bestuur toch een centrale rol 

moet hebben. Het bestuur benoemt redactieleden, op voordracht van de redactie. 

 Rob Moolenbeek wil toch graag een formeel voorstel van het bestuur aan de ALV, 

ook als het betreffende redactielid al benoemd is. De voorzitter stelt dat dan dus 

zou moeten worden opgenomen dat het redactielid kan worden aangesteld door 

het bestuur, met verantwoording achteraf over deze benoeming door het bestuur 

aan de ALV.  

 Als artikel 8 wordt aangepast moet ook artikel 10 worden aangepast t.a.v. Vita 

Malocologica. 

 Frank de Graaf vraagt of er een statutaire termijn is voor redactieleden als ze 

willen opstappen als redactielid. Dit is niet het geval. 

 

16. Evaluatie maandelijkse NMV-dagen 

 

 Anthonie van Peursen is erg positief. Een verbeterpunt is de bemensing vanuit het 

bestuur. Dit kan evt. ook geregeld worden met vrijwilligers namens het bestuur, 

waarbij het bestuur wel eindverantwoordelijk is. Rob Vink herkent dit. Hij heeft 

regelmatig het gevoel gehad er alleen voor te staan. Ruud Bank meldt dat Gab 

Mulder kandidaat is voor het nieuwe bestuur, met als speciale opdracht het 

contact met Naturalis. Hij zou hierin een rol kunnen vervullen, evenals Henk 

Menkhorst. Rob Moolenbeek stelt voor een zaterdagencommissie in te richten. 

 Het bestuur bedankt Rob Vink met een applaus voor zijn waardevolle inzet in het 

afgelopen jaar. 

 

Voor de bestuurswisseling wordt Henk Dekker bedankt met een applaus van de 

ledenvergadering voor zijn inzet voor de Vita Malacologica in de afgelopen jaren. 

 

17. Wisseling in het bestuur 

 

 De scheidend voorzitter richt een persoonlijk woord tot de vergadering.  Sinds zijn 

aantreden heeft hij te maken gehad met veel veranderingen in zijn persoonlijke 

en professionele leven. Daardoor acht hij zichzelf niet goed in staat een volgende 

termijn als voorzitter van onze vereniging te functioneren. Vandaar dus zijn 

besluit om af te treden. Ruud Bank heeft zich bereid verklaard de (virtuele) hamer 
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over te nemen. Hij geeft graag het woord aan Ruud om de nieuwe samenstelling 

toe te lichten. 

 Ruud Bank meldt dat een aantal van de huidige bestuursleden heeft aangegeven 

geen nieuwe termijn te ambieren. Dit zijn Bram Breure, Rob Vink, Michiel 

Schipper, Jaap Vermeulen en Jan Kuiper. Fred Vervaet en Jaap de Boer gaan op 

voor een tweede termijn. Ruud heeft een aantal nieuwe bestuursleden 

aangezocht, maar ook een aantal zittende bestuursleden verzocht toch te blijven. 

Dit laatste had als resultaat dat Jan Kuiper en Rob Vink zich alsnog kandidaat 

stellen voor een volgende termijn. Rob wil dan wel een ander takenpakket (geen 

ledenadministratie meer) en Jan wil aanblijven tot er een geschikte opvolger is 

voor de functie secretaris.  Nieuwe kandidaten zijn Henk Menkhorst, Gab Mulder 

en Aart Dekker. In totaal gaat het dan om 8 bestuursleden. Ruud verzoekt de ALV 

in te stemmen met een 8-koppig bestuur, mede gezien de uitdagingen die op het 

bestuur af komen (waaronder een lustrumviering). Een voorstel om evt. de 

statuten aan te passen om dit mogelijk te maken wordt gepareerd door Sylvia van 

Leeuwen met de opmerking dat dit geld kost, en dat dit ook eenvoudig geregeld 

kan worden met een dispensatie door de ALV.  

 De ALV gaat met applaus akkoord met de nieuwe bestuurssamenstelling. De 

versierselen volgen, maar nu zijn er alvast felicitaties voor de nieuwe voorzitter. 

De vertrekkende voorzitter  wordt uitgeluid met woorden van dank en een applaus 

van de vergadering. Ook de andere vertrekkende bestuursleden, Michiel Schipper 

en Bram Breure, worden met applaus uitgeluid. Daarbij wordt nog speciaal 

vermeld dat het nieuwe nummer Vita Malacologica niet ter vergadering klaar was 

geweest zonder de grote inzet van Bram Breure, waarvoor ook veel dank. 

 

Voor een korte schorsing van de vergadering (tot kwart over 2, om de leden in de 

gelegenheid te stellen te lunchen) krijgt Lies Huneker het woord. In een lofrede zet ze 

haar man Huub Huneker in het zonnetje. Ook legt ze het hoe en waarom uit van de door 

haar aangeboden traktaties. 

 

18. Beleidsvoornemens 2013 

 

 Ruud Bank presenteert zijn ideeen voor het komende jaar (powerpoint-presentatie 

kan op verzoek worden toegezonden of -gemaild). 

 Een belangrijk punt daarbij is de wijziging van de samenstelling van de redactie 

van Vita Malacologica. Philippe Bouchet is opnieuw bereid gevonden om het 

hoofdredacteurschap op zich te nemen. In de redactie van Spirula treedt Rob 

Moolenbeek toe. En zoals eerder gemeld wordt het literatuuronderzoek van Ruud 

zelf t.b.v. Spirula overgenomen door Margreet Kouwenhoven. 

 De ALV stemt in met de voorgestelde aanpak en wijzigingen in 

redactiesamenstellingen. 

 Hierna discussieert de ALV (verder) over Vita Malacologica. Ruud Bank bepleit de 

lijn om thematisch te blijven werken. Volgens hem moeten we ons niet puur 

richten op het behandelen van soortgroepen.  

 Fred Vervaet vraagt zich af of dit financieel houdbaar is. Het blad moet wel 

verkocht worden om zonder verlies te kunnen draaien, en daarvoor is het nodig 

een groot publiek aan te spreken. Gijs Kronenberg vraagt zich af wat je verliest 

als je de formule verandert.  Fred: je moet als vereniging een keuze maken wat je 

met het blad wilt. Sylvia van Leeuwen denkt dat het loskoppelen van VM en 

Basteria in elk geval extra abonnees kan opleveren. Anthonie van Peursen sluit de 

discussie door te vragen of het bestuur in samenspraak met de redactielden kan 

komen met een nieuw voorstel, voor in de volgende ledenvergadering.  Ruud 

vindt dit een goed voorstel. Hij stelt tevens voor om de beide lopende nummers 

uit te brengen zoals nu gepland (Murchisonellidae, extincies). Daarna kan wellicht 



! 

 

 

 

 
een koerswijziging plaatsvinden. We moeten in elk geval voorkomen dat er te 

weinig exposure is, zoals af en toe het geval was. 

 Gesproken wordt nog over het lustrum. Er worden vele ideeën naar voren 

gebracht om dit jubeljaar luister bij te zetten. De voorzitter oppert wellicht een 

heruitgave te laten maken van de uitgave over brakwatermollusken in de 

Nederlandse Faunistische Mededelingen.  Andere ideeën: een uitgave over slakken 

van Zuid-Limburg, bijeenkomsten op diverse plekken in het land met als thema 

‘breng uw schelp’, waarbij specialisten dan het aangebrachte kunnen 

determineren. Wellicht zouden we (onder voorzitterschap van Bouchet?) een 

symposium kunnen organiseren over extincies van weekdieren. André Delsaerdt, 

de spreken van deze middag, tipt Thierry Backeljau met een lezing over seks bij 

slakken. De voorzitter roept iedereen op zijn ideeën bij hem aan te leveren. 

 

De vergadering komt nog terug op punt 13b van de vergadering: de kascommissie. 

Voorgesteld wordt de kascommissie voor het controleren van de verantwoording over 

2013 te laten bestaan uit Sylvia van Leeuwen en Flip Lok. Laatstgenoemde moet nog 

worden gevraagd. Lies Huneker is nog reserve-lid van de kascommissie voor dit jaar. 

Evt. kan ook Bob Bruins nog gevraagd worden. 

 

19. Rondvraag en sluiting 

 

 Theo IJkema deelt Oerol-posters uit voor de liefhebber. 

 Anthonie van Peursen meldt dat er op 20 april weer een schelpenbeurs is in Muzee 

te Scheveningen. 

 

 

 

4. Verslag ALV NMV d.d. zaterdag 7 september 2013 in het auditorium van 

Naturalis te Leiden 

 

Aanwezig:  Ruud Bank, Hanco Bakker, Jaap de Boer, J. Bruin, Aart Dekkers, Willem 

Faber, Leo van Gemert, Edi Gittenberger, Jeroen Goud, Guus Gulden, Margreet 

Kouwenhoven, A.F. de Jong, Mw. C.O. de Jong , Gijs Kronenberg, Sylvia van Leeuwen, 

Gerard Majoor, Arend Meekel, Mello Mellema, Henk Menkhorst, Rob Moolenbeek, Gab 

Mulder, Anthony van Peursen, Jan Johan ter Poorten, Harry Raad, Herman Roode, Michiel 

Schipper, George Simons, Fred Vervaet, Han de Vries, A. van ’t Woudt. 

 

Afwezig m.k.: Frank de Graaf, Bram bij de Vaate, K. Peeters, Jan Kuiper, Rob Vink, Kees 

Margry, Bert Jansen, M. van Straten, Tello Neckheim, Rykel de Bruyne, Huub Huneker, 

Bert van der Valk, Wim Maassen, Frank Wesselingh, Ton de Winter. 

 

 

 

Opening 

 

De voorzitter opent om 11.35 uur deze bijzondere algemene ledenvergadering over de 

toekomst van de NMV-bibliotheek. Vanmiddag volgt een inhoudelijk programma over 

landslakken. Vanwege de afwezigheid van Jan Kuiper als secretaris treedt Jaap de Boer 

op als plaatsvervangend secretaris.   

 

 

 

Algemene schets 
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De voorzitter begint met een algemene inleiding over de stand van de vereniging, en 

meldt daarbij dat we met Vita Malacologica weer bijna op schema zijn. Als we er in 

slagen dit jaar het nummer te laten verschijnen over Olividae, dat nu in voorbereiding is, 

lopen we weer op schema. Ook geeft hij een inkijkje in de voorbereidingen van het 

komende lustrumjaar (80 jaar NMV). Mogelijk zien, net als bij het 75-jarig bestaan, een 

aantal uitgaven het levenslicht. Gedacht wordt aan een veldgidsje over landslakken, 3 

miniposters betreffende zeenaaktslakken, fossiele bivalven en fossiele gastropoden, en 

een nieuwe versie van de systematische namenlijst van Nederlandse mollusken. Voor het 

voorjaar van 2014 gaan de gedachten uit naar een symposium over extincies (waarbij 

dan ook een VM-nummer verschijnt rond dit thema), voor het najaar aan een Texel-

weekend, met een inhoudelijk programma en meerdere excursies. Tenslotte bestaat het 

idee om een ‘Breng uw schelp naar Naturalis’-dag te organiseren bij diverse musea en 

bezoekerscentra in het land. Ook dit zou in het najaar van 2014 moeten plaatsvinden. 

 

 

 

Bibliotheek 

 

Vervolgens presenteert de voorzitter een beeld van de huidige situatie rond de 

bibliotheek. Hij legt uit waarom er sprake is van tijdsdruk (de universiteit stoot het Van 

Steenis-gebouw af; dit moet op 1 januari a.s. ontruimd zijn) en geeft aan wat de huidige 

omvang is van de bibliotheek en uit welke onderdelen deze bestaat. Als we het 

depotgedeelte van de bibliotheek opnieuw via Naturalis in opslag willen geven, is het tot 

in elk geval 2017 niet beschikbaar, omdat de boeken en tijdschriften worden opgeslagen 

in containers. 

 

Gab Mulder stelt als punt van orde voor om het besluit van de ALV te splitsen in een 

besluit over wel of niet verkopen van een deel van de bibliotheek en een besluit over de 

wijze waarop evt. verkoop plaatsvindt.  

 

Er ontstaat een levendige discussie, met ondermeer de volgende onderwerpen: 

- Het waarom van de verkoop van tijdschriften per serie.  Dit is gedaan omdat een 

ononderbroken serie beter verkoopbaar is dan losse nummers. 

- Gerard Majoor vraagt waarom de Entomologische bibliotheek anders wordt 

behandeld. Kunnen wij niet dezelfde faciliteiten krijgen. De voorzitter legt uit dat de 

Entomologische bibliotheek één van de beste bibliotheken ter wereld is op zijn 

terrein. Dat geldt niet voor onze bibliotheek. 

- Gab Mulder vraagt of Naturalis open blijft tijdens de verbouwing in de komende jaren. 

Dit wordt bevestigd. Lenen blijft dus mogelijk. 

- Aart Dekkers vraagt naar een aantal binnengekomen emails. Hierin wordt ondermeer 

alternatieve opslagruimte aangeboden. De vergadering krijgt uitleg over deze 

mogelijkheden. De voorzitter stelt de vergadering de principiële vraag: ook als we de 

bibliotheek opnieuw kúnnen onderbrengen, moeten we dat dan willen gezien de 

ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de kosten die/het werk dat de 

bibliotheek blijvend met zich meebrengt? 

- Uitbreiding van de handbibliotheek is wel mogelijk. We mogen 8 strekkende meter 

handbibliotheek hebben, maar momenteel zijn er naar schatting maar 4 meter in 

gebruik. We kunnen de handbibliotheek dus aanvullen, en er kan zelfs onderhandeld 

worden over meer dan 8 strekkende meter handbibliotheek. 

- In de vereniging zou meer aandacht besteed moeten worden aan het (leren) zoeken 

van gedigitaliseerde publicaties (bijv. via de Biodiversity Heritage Library); de 

mogelijkheden zijn bij veel leden nog te weinig bekend. Wellicht goed om hier over te 

schrijven of een presentatie over te houden. 

- Er zijn verschillende ervaringen met het lenen van werken via Naturalis. Sylvia van 

Leeuwen heeft een flink aantal negatieve ervaringen (9 boeken aangevraagd, 7 
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boeken uiteindelijk niet gekregen), omdat boeken permanent op kamers van 

medewerkers liggen. Jan Johan ter Poorten is veel positiever (zeker 40 keer geleend 

in de afgelopeen maanden, met slechts één keer nul op rekest; en dat boek heeft hij 

uiteindelijk toch snel gekregen). Edi Gittenberger merkt op dat er geen categorie 

boeken is die permanent op de kamers van medewerkers staan. De afspraken over 

het kunnen lenen van boeken moeten gewoon nageleefd worden. We moeten deze 

praktijk, als hiervan sprake is, corrigeren en ons hier niet aan aanpassen.  

- Sylvia van Leeuwen bestrijdt het beeld dat er geen belangstelling was voor boeken uit 

het depot. Volgens haar was niet (goed) bekend gemaakt dat dit kon.  

- Ook is het de leden niet duidelijk dat er geleend kan worden uit de handbibliotheek, 

maar dat de boeken dan wel voor de volgende bijeenkomst terug moeten komen. In 

de praktijk wordt dit niet gedaan. Anthony van Peursen vraagt hoe er in het vervolg 

geleend kan worden. Wellicht kan er met leenkaartjes gewerkt worden. Gab Mulder 

biedt aan de uitleen uit de handbibliotheek te organiseren. 

- Jeroen Goud merkt op dat er nog gekeken moet worden naar de overdrukken die uit 

het ZMA komen. Hier zijn unieke overdrukken bij. Selectie moet nog plaatsvinden. 

Rob Moolenbeek merkt op dat vooral de overdrukken van Hans Kuiper waardevol zijn. 

- Fred Vervaet merkt op dat de actualiteitswaarde van veel werken wellicht gering is. 

Sylvia van Leeuwen zegt dat juist veel historische werken belangrijk waren bij bijv. 

het samenstelling van de Atlas Mariene Mollusken van het Noordzeegebied. Met oude 

gegevens erbij kun je bijv. trends in kaart brengen. Dat maakt ook oude werken 

actueel. 

- Edi Gittenberger stelt dat van belang is (1) of de literatuur in principe beschikbaar is 

en (2) hoe goed/gemakkelijk je er vervolgens aan kunt komen. Essentieel vindt hij 

dat er niets verloren gaat, dus dat alles nog beschikbaar is. Het tweede punt is een 

kwestie van afspraken maken en handhaven. 

 

De mails van de (afwezige) Tello Neckheim en Rykel de Bruyne worden ter vergadering 

voorgelezen. Zij zijn beiden tegen verkoop van een deel van het bibliotheekbezit. 

Vervolgens dient Sylvia van Leeuwen, vóór de stemming, een tweetal amendementen in 

op door de voorzitter gepresenteerde voorstel van de voorzitter: 

- alle boeken en artikelen die gaan over mollusken die verzameld zijn in Nederland 

worden toegevoegd aan het archief van de NMV. 

- alle dure boeken die aangeschaft zijn door de vereniging blijven behouden; deze 

gaan in principe over naar de handbibliotheek. 

 

Fred Vervaet stelt voor een commissie in te stellen die zich bezighoudt met de uitvoering 

van het ALV-besluit. 

Edi Gittenberger vindt het lastig dat er niet duidelijk sprake is van twee alternatieven 

waaruit de vereniging kan kiezen. Het is niet echt duidelijk wat er gebeurt als de 

vergadering nee zegt tegen het voorstel. De voorzitter merkt op dat in dat geval gezocht 

wordt naar alternatieve huisvesting voor het depotdeel van de bibliotheek (bij Sylvia van 

Leeuwen, bij Petra de Jong op Ameland, ….). 

 

De ALV gaat vervolgens over tot stemming van het voorstel incl. de twee ingediende 

amendementen. Het resultaat: 

22 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 onthoudingen.  

Via mails e.d. is gestemd door 15 leden. Hiervan bij 12 leden voor, 2 tegen en 1 

onthoudt zich van stemming. 

Totaalresultaat: 

- 34 stemmen voor; 

- 3 stemmen tegen; 

- 7 onthoudingen. 

De voorzitter merkt op dat het bestuur nu door de ALV gemandateerd is om het besluit 

uit te voeren. 
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Rob Moolenbeek stelt voor te vragen welke leden zitting willen nemen in de commissie 

die de veranderingen begeleidt en uitvoert. De volgende leden melden zich aan: 

- Guus Gulden 

- Margreet Kouwenhoven 

- Sylvia van Leeuwen 

- Rob Moolenbeek 

- Anthony van Peursen 

- Michiel Schipper 

- Fred Vervaet (vanuit zijn functie als penningmeester). 

Gab Mulder neemt ook zitting in de commissie vanwege zijn goede aanwezigheid in 

Naturalis,  en hij wordt aanspreekpunt. In totaal bestaat de commissie dus uit 8 leden. 

 

De voorzitter zegt toe op korte termijn te komen met een mail vanuit het bestuur over 

de te verrichten werkzaamheden en wijze van (samen)werken. Er is veel werk aan de 

winkel op korte termijn, aangezien het verstandig lijkt de werkzaamheden (inclusief 

verkoop) rond 1 december af te ronden. 

 

Vervolgens vraagt de voorzitter de ALV om ideëen over de wijze van verkopen. Geopperd 

wordt de afzonderlijke kavels te (laten) taxeren en dan te koop aan te bieden. De 

voorzitter wijst dit idee van de hand, vanwege de enorme omvang van het boeken- en 

tijdschriftenbezit. Dit zou veel te tijdrovend zijn. Fred Vervaet verwacht niet dat het 

bieden en overbieden uit de hand zal lopen qua deelname. De ervaring leert dat hier 

hoogstens enige tientallen leden aan mee zullen doen. Aart Dekkers komt met een 

tussenvoorstel: zelf een prijs bepalen en daarna, bij meer belangstelling, laten 

(over)bieden. Hiervoor geldt hetzelfde, aldus de penningmeester: te tijdrovend. Hij 

beveelt aan wel te werken met een minimumprijs van bijv. 1 euro. 

 

Leo van Gemert merkt nog op dat er een vreemde discrepantie bestaat tussen het gratis 

lenen van een papieren tijdschrift bij Naturalis en de prijs die je moet betalen voor een 

PDF van een digitaal artikel. Edi Gittenberger legt uit dat hier niets aan te veranderen is, 

dit is de huidige praktijk bij wetenschappelijke artikelen. 

Harry Raad verzoekt het bestuur om de procedure voor het lenen van boeken en 

tijdschriften bij Naturalis nog eens te verduidelijken in een eerstvolgend nummer van 

Spirula. 

 

Sluiting 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun betrokkenheid en sluit vervolgens de 

vergadering. 

 

 

5. Verslag van de secretaris over 2013 

 

Een belangrijke functie van het secretariaat betreft de beantwoording van vragen die 

worden gesteld door leden en door buitenstaanders op het gebied van de malacologie. 

Ook dit jaar kwamen er via de mail en de slakkepost verscheidene vragen, die,soms met 

behulp van medebestuurders,alle konden worden beantwoord. 
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De verkoop van de zoekkaarten verliep ook positief en met ingang van dit jaar kunnen 

we ook de Duitstalige kaarten aanbieden aan bezoekerscentra, musea ed.  

Enkele keren kon de secretaris niet aanwezig zijn bij vergaderingen, hierbij speelt de 

afstand en de tijd een belangrijke rol. Een centralere plaats in Nederland voor 

vergaderingen zou dan ook wenselijk zijn, waarbij ik denk aan Zwolle of Utrecht. 

Mijn dank aan Jaap de Boer voor het notuleren van die vergaderingen. 

Jan Kuiper 

 

 

6. Verslag van de redactie van Spirula over 2013 

 

Er verschenen in 2013 zes nummers met in totaal 204 pagina’s (2010:172 pagina’s; 

2011: 156 pagina’s; 2012: 176 pagina’s). De toename van het aantal pagina’s in 2013 

werd vooral veroorzaakt door de publicatie van de forse afleveringen in de serie over de 

fossiele Gastropoda die aanspoelen aan de Nederlandse kust. Het is de bedoeling dat 

deze serie later zal worden gebundeld en in boekvorm zal uitkomen, met daarin alle 

nieuwe aanvullingen.  

De opzet van de Spirula en de verschillende rubrieken hebben dit jaar geen wijzigingen 

ondergaan. Bert Jansen verzorgde de rubriek ‘Excursies en malacologische agenda 

Nederland’. De literatuurrubriek in de mariene nummers was in handen van Willem 

Faber, de literatuurrubriek voor de land- en zoetwaternummers werd verzorgd door Ruud 

Bank. Willem Faber verzorgde ook de rubrieken: ‘Schelpenbeurzen en bijeenkomsten’ en 

‘Weekdieren op postzegels’. De rubriek ‘Nieuw in Nederland’, die wordt samengesteld 

door Gerard Majoor, verscheen dit jaar in vijf nummers. Er werd een 'in memoriam’ 

gewijd aan David Baron. 

De hoeveelheid tekst aan de binnenzijde van (met name de voorkant) van het omslag is 

gereduceerd. Inmiddels wordt in de meeste gevallen volstaan met de vermelding van het 

e-mail adres van de daar genoemde functionarissen. Ook onder artikelen in Spirula wordt 

volstaan met de 

vermelding van het e-mail adres van de auteur(s). 

De verzending van Spirula werd in 2013 door Jan Kuiper, vrijwilliger bij het 

Muzeeaquarium te Delfzijl, 

verzorgd. Alle nummers kwamen in 2013 conform planning halverwege hun 

tweemaandelijkse 

verschijningsperiode uit. 

Convocaties en agenda’s voor de ledenvergaderingen en een bericht van de 

penningmeester over de contributiebetaling zijn als bijlagen bij de Spirula gevoegd. 

Geconstateerd moet worden dat Spirula als periodiek geen rol meer speelt in de 

communicatie tussen het bestuur en de leden. De redactie vindt ook de communicatie 

tussen bestuur en redactie niet optimaal: aan het verzoek om één der bestuursleden als 

contactpersoon voor de redactie Spirula aan te wijzen is nog steeds geen gevolg 

gegeven. 

Ruud Bank verzorgde vanuit Groningen de literatuurrubriek betreffende land- en 

zoetwatermollusken. Op de voorjaarsvergadering in 2013 meldde Margreet Kouwenhoven 

zich aan als potentiële opvolger van Ruud voor de literatuurrubrieken. Er bleek helaas 

teveel parate kennis van de systematiek van de mondiale land- en zoetwatermollusken 

vereist om haar deze taak zonder al teveel moeite van Ruud te laten overnemen. De 

redactie hoopt dat Ruud het nog heel lang volhoudt! Mocht iemand zich willen inzetten 

om Ruud en/of in incidentele gevallen Willem Faber te ondersteunen dan moedigen wij u 

graag aan om contact met ons op te nemen! 

Eind 2013 gaf Sancia van der Meij te kennen als gevolg van haar eigen academische 

promotiedrang het redacteurschap van Spirula op te moeten geven. De redactie bedankt 

Sancia van ganser harte voor het werk dat zij voor Spirula verricht heeft. Gelukkig was 

Rob Moolenbeek na zijn overstap van ZMA naar Naturalis al gepolst of hij de redactie 

wilde komen versterken. Hij zal in 2014 tot de redactie toetreden. Zijn hulp is hard nodig 
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want 2014 wordt een bijzonder jaar voor Spirula: het september/oktober nummer zal het 

serienummer 400 dragen! 

De redactie van Spirula [Jeroen Goud en Sancia van de Meij (marien), Gerard Majoor 

(land & zoetwater) en Bert Jansen (DTP] vergaderde in 2013 tweemaal. Gerard Majoor 

voerde bovendien een vruchtbaar overleg met redacteuren van Basteria over de 

prioritering van ‘primeurs’ tussen Basteria en de rubriek ‘Nieuw in Nederland’ in Spirula. 

 

7. VERSLAG OVER HET TIJDSCHRIFT BASTERIA, VOL. 77, 2013  

 

Basteria Vol. 77 verscheen in 2013 in twee afleveringen, met No. 1-3 (pp. 1-40) op 8 

oktober en No. 4-6 (pp. 41-95) op 24 december. Omdat er nog steeds vraag naar ‘echte’ 

overdrukjes bleek te bestaan, werd na een enigszins warrig overleg besloten om aan de 

auteurs niet alleen pdf-jes, maar toch ook nog enkele ‘hard-copy’ separata te 

verstrekken. De kwaliteit van het drukwerk, tekst en illustraties liet niets te wensen over. 

Helaas moeten we constateren dat  het aantal pagina’s als een dieptepunt moet worden 

beschouwd.   

De afgelopen 10 jaren werden de volgende aantallen pagina's gedrukt: 

2004 2005  2006  2007 2008  2009  2010 2011  2012 2013 

136   168    168    228   368      160  144 120    152    95 pp. 

 

We moeten konstateren dat het aanbod aan manuskripten zelfs nog kleiner was dan in 

het voorafgaande jaar. Daardoor verscheen de eerste aflevering feitelijk te laat en kon 

een tweede aflevering nog maar net op tijd gevuld worden. De redactie en de overige 

redacteuren hebben dan ook opnieuw als top-prioriteit om in deze situatie verandering te 

brengen. Daarbij is een verlaging van de wetenschappelijke criteria geen optie. Daardoor  

zou het tijdschrift al te gemakkelijk in een negatieve spiraal terecht kunnen komen, met 

uiteindelijk een nog geringer aanbod aan goede artikelen.  

We hebben nog steeds last van het feit dat Basteria geen registratie als SCI (Science 

Citation Index) tijdschrift heeft , hoewel het tijdschrift zeker niet de mindere is van de 

(weinige) andere malakologische tijdschriften die wel een formele ‘impact-factor’ 

bezitten. De sterk overdreven waarde van die factor in ons vakgebied is inmiddels 

ruimschoots aangetoond, maar toch voelen vakgenoten in wetenschappelijke instituten 

zich vaak door vakinhoudelijk ongeschoolde superieuren gedwongen om hun werk in een 

SCI-tijdschrift te publiceren en dus niet in ons tijdschrift. Aan een registratie van Basteria 

als SCI-tijdschrift wordt gewerkt. 

 

Er werden in 2012 12 artikelen en twee boekbesprekingen gepubliceerd. Alle bijdragen 

waren in het Engels. Daarbij waren 26 auteurs en/of co-auteurs uit 8 landen betrokken. 

Er werd een uitzonderlijk grote variatie aan onderwerpen behandeld: Gastropoda en 

Bivalvia kwamen aan bod, systematiek en verspreiding, recent en fossiel, land- en 

zeedieren, morfologie en ecologie. In Vol. 77 werden als nieuw voor de wetenschap 

beschreven: 1 soort landslak;  3 soorten zeeslakken (2 fossiel, 1 recent), en 4 soorten 

mariene tweekleppigen.  

 

Ook in 2013 werden frankering en verzending weer geruisloos door Jan Kuiper verzorgd, 

die daarvoor hier hartelijk wordt bedankt.  

 

                   Redactie Basteria 

 

 

8. Verslag Vita Malacologica  over 2013 

 

Nadat er in 2012 geen enkel nummer van Vita Malacologica was uitgekomen begon het 

jaar 2013 met een fikse achterstand. Het laatst uitgekomen nummer, VM 9, was in al in 

2011 gepubliceerd, en dat was al een jaar te laat. De doelstelling was dan ook om 
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achterstand in te halen. Om dit te doen zouden er drie nummers nodig zijn. Het is bij 

twee gebleven: nummer 10 (dat in 2011 gepubliceerd had moeten zijn) met één artikel 

van Henk Dijkstra over de Pectinoidea van de Panglao expedities, 108 pp, dat in april 

gepubliceerd werd; en nummer 11 met twee artikelen over Murchisonellidae met 

artikelen van Andres Warén (een algemene introductie) en Peñas & Rolán (een revisie 

van twee genera), samen goed voor 64 pp. 

De doelstelling om drie nummers uit te brengen en daarmee de achterstand weg te 

werken is dus niet gehaald. We hopen dat in het komende jaar te doen. Op dit moment 

ziet de redactie van VM geen redenen om het redactionele beleid t.a.v. van Vita 

Malacologica, d.w.z. het maken van thematische nummers, aan te passen. 

In 2013 heeft Henk Dekker, na 10 nummers als redactielid mede tot stand te hebben 

gebracht, besloten de redactie te verlaten. Op deze plaats een woord van dank voor het 

werk dat Henk voor het blad heeft verricht. 

Gelukkig was er meteen een opvolger voor Henk in de persoon van Jan Johan ter 

Poorten, die naast de nodige ervaring met het schrijven van malacologische artikelen ook 

vanuit zijn professionele achtergrond de nodige ervaring met redactioneel werk heeft. 

Verder een woord van dank aan onze uitgever, Conchbooks, die er altijd weer voor zorgt 

dat hetgeen door de redactie wordt aangeleverd ook keurig netjes gedrukt wordt; Leo 

Man in ’t Veld, die er met zijn covers altijd weer voor zorgt dat VM een apart eigen 

smoelwerk krijgt, en last but not least Jan Kuiper die zorg draagt voor een prompte 

verzending naar onze abonnees. 

U hoort nog van ons. 

 

Gijs C. Kronenberg, Jan Johan ter Poorten 

 

 

 

9. Verslag distributie tijdschriften 2013 

 

De distributie van de tijdschriften over 2013 verliep voorspoedig, waar in 2012 de laatste 

zending van de Basteria door hevige sneeuwval en gladheid de laatste honderden meter 

nog moest plaatsvinden met een shovel van een naburig gelegen bedrijf, waren er in 

2013 niet  meer dit soort problemen. 

In totaal waren er 11 reguliere zendingen, 6 x Spirula met een totaal van 2668 ex., 1 x 

de convocatie ALV 2012 met 330 ex., 2 x Basteria met 765 ex. en 2 x Vita Malacologica 

met 414 ex. 

Verder 51 partijtjes nazendingen, overdrukken en zoekkaarten. 

Dit komt neer op een totaal van zo´n 4500 ( vierenhalf duizend ) poststukken wat door 

mijn handen ging en ter post werd bezorgd. 

Met enige inlegvellen erbij ivm. aanmaningen ed. een behoorlijke klus geweest. 

Om de laatste Basteria nog op tijd, dwz. voor de Kerst bij de leden te krijgen kreeg ik 

nog hulp van de Roemeense daklozenkrantverkoper die bij het postagentschap zijn 

periodieken aan de man probeert te brengen, want, zo zei hij, tenslotte waren we 

enigszins collega’s, beide deden we in tijdschriften ! 

 

Jan Kuiper  j.kuiper47@kpnplanet.nl  

  

 

 

10. Verslag van de bibliotheek van de NMV     

Tijdens de (bijzondere) Algemene Ledenvergadering van 7 september 2013 is het 

uitvoerig gesproken over het lot van onze bibliotheek. Uiteindelijk is het volgende 

besloten: 

- Boeken en tijdschriften van de NMV die niet in Naturalis-bibliotheek aanwezig zijn, 

zullen in die bibliotheek worden opgenomen. Conform de afspraken in het convenant 

mailto:j.kuiper47@kpnplanet.nl
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dat met Naturalis gesloten is, blijven deze boeken in principe eigendom van de 

vereniging. 

- De handbibliotheek (determinatiewerken, bijvoorbeeld te gebruiken voor 

zaterdagbijeenkomsten en uitleen), blijft behouden en komt op een tweetal karren te 

staan. Deze karren staan ter beschikking voor de zaterdagbijeenkomsten, en deze 

werken kunnen ook worden geleend.  Uitleen en beheer wordt verzorgt door de NMV 

(aanspreekpunt is Gab Mulder); deze boeken zijn eigendom van de vereniging. 

- Nederlandse proefschriften worden opgenomen in de Naturalis-bibliotheek of aan het 

archief van de NMV. 

- Eén complete serie NMV uitgaven (Basteria etc.) wordt opgenomen in het archief van 

de NMV. 

- Boeken die expliciet over de Nederlandse malacofauna gaan, komen in het archief 

van de NMV, alsmede bijzondere overdrukken en niet-gepubliceerde rapporten. 

- Verkoop van de rest van de NMV-bibliotheek die nu in het depot ondergebracht is, in 

eerste instantie aan de leden, het restant aan een boekverkoper. 

 

In korte tijd moest veel werk worden verzet, om op tijd de ruimte in het pand aan de Van 

Steenislaan leeg te krijgen (begin december). Dat werk hield onder meer in: lijsten 

maken wat beschikbaar kwam voor de verkoop, voor de Naturalis-bibliotheek en voor het 

NMV archief; procedures opstellen voor afwikkeling van de verkoop; de verkoop zelf. Met 

name Rob Moolenbeek, Guus Gulden, Gab Mulder, Jaap de Boer en Fred Vervaet (en 

ikzelf) hebben hun handen er vol aangehad; assistentie werd verder verleend door onder 

meer Anthony van Peursen, Sylvia van Leeuwen, en Margreet Kouwenhoven. Daardoor is 

een en ander uiteindelijk gelukt, maar het heeft wat zweetdruppels gekost en vele vele 

nachtelijke uren zijn eraan opgeofferd. Hulde voor al deze vrijwilligers!! 

 

Het voorlopige resultaat van de verkoop is een opbrengst van rond de 17.000 euro. Er 

ligt nog een voorraad niet-bestelde overdrukken bij de voorzitter thuis, dat uiteindelijk 

zal worden aangeboden aan een malacologische boekhandelaar. Daarover later meer. 

Verder zullen er lijsten worden opgesteld van hetgeen in de handbibliotheek komt, en 

wat in het archief; dat zal in Spirula worden opgenomen, alsmede de regels voor uitleen 

van de handbibliotheek (en natuurlijk van de Naturalis bibliotheek zelf). Een aantal 

boeken die de dans hebben ontsprongen, zullen dit jaar alsnog beschikbaar komen voor 

verkoop aan de leden, en wel op de voorjaarsvergadering (een extra reden om te 

komen!). Een lijst van die boeken zal begin mei op de website van Spirula worden 

geplaatst.  

 

Een groot aantal ruilabonnementen komen te vervallen; slechts enkele worden in stand 

gehouden (voor malacologische tijdschriften die niet door Naturalis worden aangekocht; 

door ruil komt dit nu toch in de Naturalis bibliotheek – dit om geen knip te krijgen in een 

aantal tijdschriftreeksen). 

 

Uiteindelijk is het doek dus gevallen voor de NMV bibliotheek…. Het is niet anders. Rob 

Moolenbeek, onze bibliothecaris van weleer, wil ik bij deze graag bedanken voor zijn 

jarenlange inzet voor de bibliotheek toen die nog in het Zoologisch Museum in 

Amsterdam stond!!  

 

Achtergrondinformatie omtrent de besluitvorming is verder terug te vinden in de bijlagen 

van Spirula 393 en 394. Door tijdsdruk kon dit niet meer integraal in de betreffende 

Spirula’s zelf opgenomen worden! 

 

Ruud Bank 
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11. Lustrumweekend 20 en 21 september 2014 - Texel 

In het lustrumweekend op 20 en 21 september zijn we te gast op Texel, bij Ecomare (De 

Koog).  

Zaterdag: lezingenprogramma ‘Schatten uit de Noordzee’ 

Voor echt mooie schelpen moet je naar verre landen, minimaal Bretagne maar liever nog 

naar warmere oorden. Nederland is toch wat ‘gewoontjes’, de kans op juweeltjes is maar 

klein. Maar door de toegenomen aandacht voor de Noordzee door een aantal 

actiegroepen, en vooral door het toegankelijk maken van veel onderzoeksgegevens over 

noordzeemollusken door de Stichting Anemoon – met als prachtig resultaat  de onlangs 

verschenen Noordzeemolluskenatlas – beginnen we onze eigen Noordzeefauna de laatste 

jaren beter te kennen, begrijpen en te waarderen.  

Daarom stellen we in het lezingenprogramma in ons lustrumweekend, op 20 en 21 

september a.s. de Noordzee centraal. In een gevarieerd programma  met sprekers van 

Ecomare, het NIOZ en Anemoon willen we op deze dag de molluskenfauna van de 

Noordzee verder tot leven laten komen. Sprekers zijn o.a. Marc Lavaleye (NIOZ), Arjan 

Gittenberger (Anemoon), Rob Witbaard (NIOZ) en Adriaan Gmelig Meijling (Anemoon). 

Zij gaan in op verleden, heden en toekomst van het (mollusken)leven in de Noordzee. 

Wat hebben de toegenomen (monitorings)activteiten op expedities en aan de kust ons 

aan kennis opgeleverd? Welke trends zien we? Wat maakt de Noordzee bijzonder in 

vergelijking met andere zeeën? Welke kansen en bedreigingen zien we? Wat kunnen we 

verwachten in de Noordzee? 

Naast stilstaand beeld wordt op deze dag ook filmmateriaal getoond en toegelicht, 

gemaakt tijdens duikexpedities van de Stichting ‘Duik de Noordzee schoon’ op de 

Noordzee (o.a. naar de Doggersbank en de Klaverbank). 

En niet in de laatste plaats: we zijn te gast op een bijzondere locatie: Ecomare. Een korte 

rondleiding maakt deel uit van het programma. Daarnaast is het mogelijk op eigen 

gelegenheid Ecomare te beleven. Arthur Oosterbaan (Ecomare) opent het 

zaterdagprogramma met een verhaal rond de roemruchte Texelse Potvis die in december 

2012 aanspoelde op de Razende Bol. Hij vertelt over de relatie tussen potvissen en 

inktvissen en over het nut en de schoonheid van ambergris. 

Na een diner in het strandpaviljoen Paal 17 is er een informatief en vermakelijk 

avondprogramma (met prijzen) in het veldwerkcentrum van Ecomare.  

 

Zondag: excursieprogramma 

Op zondag 21 september organiseren we  meerdere excursies, zowel gericht op land- en 

zoetwatermollusken als op schelpen van wad en strand. Aan de precieze invulling van het 

programma wordt nog gewerkt. Hier is inspraak van leden mogelijk: maak uw wens 

kenbaar, en wij gaan na of we die in kunnen passen. 

Voor wie dat wil sluiten we gezamenlijk af in Den Hoorn. 

Lustrumgeschenk 

Als alles gaat zoals we denken dat het gaat presenteren we tijdens het weekend een heel 

bijzonder  lustrumgeschenk aan onze leden. Later dit jaar ontvangt u hierover meer 

informatie.  

 

Voor wie vroeg wil komen: activiteiten op 19 september 

Wie zaterdag niet vroeg wil reizen komt vrijdag alvast naar het eiland. Voor deze ‘vroege 

vogels’ organiseren we op vrijdag al een excursieprogramma, en mogelijk iets aardigs in 

de avond. 

 

Meer informatie volgt in de loop van dit voorjaar. 
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Overnachten 

Als u wilt komen is het verstandig snel één of twee overnachtingen te regelen. We geven 

hier twee suggesties, maar er zijn natuurlijk nog veel meer overnachtingsmogelijkheden 

op het eiland. 

Hotel Tatenhove in De Koog (0222-317274; http://www.hoteltatenhove.nl/); niet duur 

en dichtbij Ecomare. 

Stayokay Hostel Texel, Den Burg (0222- 315441; texel@stayokay.com); gunstig qua 

prijs. 

 

 

Opgave 

Opgeven voor het lustrumweekend kan nu al, bij Jaap de Boer, per mail 

(j.h.de.boer@kpnmail.nl), per SMS (06-33364703) of per post (Groningerweg 19-A, 9752 

CR  Haren). Graag even aangeven op welke dagen u aanwezig bent. 

 

 

12. Verslag van de NMV-Excursiecommissie over het jaar 2013  

 

 11 mei 2013 Zandmotor 

Dit was de eerste NMV-excursie van het jaar. 

De opzet om hier een beginnersexcursie van te maken is in het verleden geen succes 

gebleken. Wanneer er al een oproep in een van de huis aan-huisbladen werd geplaats 

leverde dat geen deelnemers van ‘buiten’ op. Wel vanuit de verschillende verenigingen 

zoals naast de NMV, de SWG (Strandwerkgemeenschap) en de IVN (Instituut Voor 

Natuur educatie & duurzaamheid). 

Hoewel het weer niet al te goed was (regen aan het begin en steeds harde wind) waren 

er toch 11 enthousiaste deelnemers. 

Helaas was door de harde wind geen gunstig moment om heel veel te vinden (o.a. 

ontbreken van gruisbankjes). Toch zijn er in totaal 34 verschillende soorten (recent en 

fossiel) gevonden; 25 soorten bivalven/tweekleppigen (veel losse kleppen en ook 

fragmenten), 7 gastropoden/slakkenhuisjes (erg verweerd) een dentalium 

(olifantstandje) fragment en een aantal fragmenten van een rugschild van de Gewone 

zeekat, een inktvissoort. 

08 juni 2013 Roerdal 1000 soortendag 

Wederom heeft de NMV met een aantal leden een bijdrage geleverd aan de door het EIS 

(European Invertebrate Survey), Staatsbosbeheer georganiseerde 1000-Soortendag. Er 

waren deelnemers van de NMV en aantal leden van de Mollusken Studiegroep Limburg 

(sommige ook NMV lid). In totaal hebben vanuit de malacologische invalshoek 10 

personen deelgenomen aan deze 1000-soorten dag.  

Dit keer in het gebied van het Roerdal in Zuid-Limburg (kort verslag in EIS Nieuwsbrief 

nr. 58 pag.12). 

In totaal zijn op een aantal ongedetermineerde soorten na tot nu toe 1500 soorten 

geregistreerd (peildatum december 2013) waarvan 47 soorten mollusken (33 land en 14 

zoetwater). 

De dag is afgesloten met een barbecue (ook vegetarisch) aangeboden door 

Staatsbosbeheer. 

Ook deze keer is door een aantal deelnemers gebruik gemaakt van het goede 

logies/ontbijt verblijf in Reuver. 

29 juni 2013 Natuurpark Lelystad 

Op deze dag werd een soorteninventarisatie uitgevoerd in het Natuurpark Lelystad 

Voor Bert Jansen en Bram bij de Vaate een reden om er een NMV-Excursie van te maken 

om op die manier zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de voorkomende 

mollusken. 

http://www.hoteltatenhove.nl/
mailto:texel@stayokay.com
mailto:j.h.de.boer@kpnmail.nl
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Op verschillende plaatsen is er gezocht in totaal zijn er 44 soorten mollusken gevonden; 

14 zoetwater en 30 land (waaronder 10 soorten naaktslakken) 

Een leuke vondst was die van Corbicula fluminea (Müller, 1774) die voor het eerst werd 

gevonden in het water van het dit natuurpark, terwijl dit water voor zover bekend geen 

verbinding heeft met een openwater waarin deze soort leeft. 

14 september rondom Marken 

Ondanks het slechte weer met heel veel regen waren er toch 15 deelnemers. Niemand 

die zich van te voren heeft opgeven heeft afgezegd en dat is bij deze 

weersomstandigheden vermeldenswaard! 

In regenpakken (zonder nat te worden kan men op de grond gaan liggen) is het toch ook 

goed zoeken en onder grote bladeren en stenen valt er toch best wel wat te vinden. Ook 

het met schepnetten werden uit de slootjes verschillende soorten gevonden evenals op 

sommige plekken langs het IJsselmeer. Op een locatie werden naast andere soorten door 

elkaar lege doubletten van maar liefst vier verschillende Unionidae soorten gevonden 

(Pseudanodonta complanata, Anodonta anatina, Unio pictorum en Unio tumidus).In totaal 

zijn er 42 soorten mollusken gevonden (zoetwater 15 gastropoden en 10 bivalven en 17 

soorten landslakken waaronder 4 soorten naaktslakken). 

19 oktober Harderbroek 

In dit klein stukje moerassig natuurgebied (natuurreservaat) aan de zuidrand van de 

provincie Flevoland hebben 11 NMV-leden een inventarisatie uitgevoerd naar de daar 

voorkomende mollusken. Dit gebied is een natuurreservaat onder beheer van 

Natuurmonumenten ( zie https://www.natuurmonumenten.nl/harderbroek) 

In totaal zijn er 23 soorten landmollusken en 14 soorten zoetwatermollusken 

aangetroffen. 

Uit de aangetoonde soorten blijkt dat het hierom een interessant gebied gaat dit onder 

meer door de verschillende biotopen. Hierbij een paar voorbeelden: 

 In de rietachtige begroeiing werden o.a. Carychium/dwergslak soorten (welke 

specifiek bij de auteur niet bekend) en de soort Columella aspera/Ruwe korfslak 

aangetroffen. 

 Op bladeren tussen boomstronken exemplaren van een Carichium 

minimum/Plompe dwergslak en Cochlicopa lubrica/Glanzende agaathoren soort 

gevonden. 

 Ook het water van de kleine en ondiepe afwateringslootjes leverde leuke soorten 

op zoals Aplexa hypnorum/ Slaapslak en Anisis vortex/Draaikolkschijfhoren. 

Een verslag over deze excursie van de hand van Bob Bruins is verschenen in de Spirula 

nr. 396 (2014) pag. 15 -16). 

 

 

30 november 2013 

Ook aardig om te vermelden is dat een drietal leden van de van NMV-excursies (Jaap de 

Boer. Bert Jansen en ondergetekende) gezamenlijk met Rob Vink en twee echtgenotes de 

NMV-tafel hebben bemenst tijdens de landelijk SOVON-dag in Ede.  

Dit was een gezamenlijke actie met de Stichting Anemoon die een tafel naast de NMV-

tafel had. Achter de Anemoontafel stonden Adriaan Gemelig Meyling en twee zoons. Het 

was een zeer druk bezocht beurs met in de pauzes tussen de verschillende voordachten 

ook aardig wat belangstelling voor de beide tafels. Omdat wij met een aardig aantal 

mensen waren hadden wij ok de gelegenheid om zelf rond te kijken bij de vele 

verschillende stands met een scala aan onderwerpen (vogelwerkgroepen. 

Natuurorganisaties, boekhandelaren, verschillende soorten kijkers, natuurreizen etc.). 

SOVON (Stichting Vogelonderzoek Nederland) is een non-profit organisatie die in 

Nederland kijkt naar de voor- of achteruitgang van vogels en onderzoekt wat de 

mogelijke oorzaken daarvan zijn.  

Deze gezamenlijke actie van de NMV en Anemoon is zeer zeker voor herhaling vatbaar. 
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Voor zover het nog niet gebeurt, is zal een verslag over de bovenstaande excursies 

verschijnen in een van de komende Spirula’s. 

Tot slot wil ook de andere excursiedeelnemers hartelijk danken voor de aanvullende 

informatie ten behoeve van dit verslag en de geleverde afbeeldingen. 

 

Anthonie D.P. van Peursen namens de NMV-Excursiecommissie  

E-mailadres peurs040@planet.nl  adppeursen1951@kpnmail.nl 

 

13. Verslag van de webmaster over 2013 

 

Van de webmaster is geen jaarverslag ontvangen. 

 

 

14. Verslag van de penningmeester over 2013 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 VAN DE NMV & BEGROTING 2014 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

Bedragen in € 
 

BALANS       

Activa 2013 2012 2011 2010 2009 

      

Bank ABN/AMRO 28.823,40 6.620,49 213,85 13.090,33  10.660,36 

Deposito ABN/AMRO  60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00  40.000,00 

Bank ING 1.008,10 12.517,91 13.045,12 8.824,92  3.464,43 

Deposito ING 10.729,85 10.552,97 10.436,48 10.213,73  10.000,00 

Robeco 13.895,56 13.614,18 13.383,33 13.165,93  12.863,17 

Debiteuren - 439,80 368,59 - 111,84 

Kas - - - - 30,00 

Nog te ontvangen Rendement Robeco 150,68 232,93 230,86 217,40  302,76 

Nog te ontvangen Rendement ING 126,38 176,88 116,49 167,37  213,73 

Nog te ontvangen Rendement ABN/AMRO 1.004,38 1.159,75 1.200,21 761,96  1.076,15 

Tegoed verkopen VM - - - 406,61  - 

Stelpost bibliotheek 0,45  0,45  0,45  0,45  0,45 

Stelpost voorraden zoekkaarten 1.240,45  0,45  0,45  0,45  0,45 

Stelpost voorraden Basteria en CB 0,45  0,45  0,45  0,45  0,45 

Pay Pal -  -  -  0,00  52,78 

Depotbedrag TNT Post 365,00  365,00  365,00  365,00  365,00 

  ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

Totaal 117.344,80  105.681,26  99.361,28  107.214,60  79.141,57 

      

      

      

         

Passiva        

         

Stelpost nog te betalen verzendkosten 3.126,60 3.615,18 2.377,08 2.729,84 555,39 

Stelpost drukkosten Basteria - 2.041,56 - - 1.918,60  

Stelpost drukkosten Spirula - - - 1.092,00 1.038,80  

mailto:peurs040@planet.nl%20%20adppeursen1951@kpnmail.nl
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Stelpost drukkosten Vita  3.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 - 

Nog te betalen overig 364,80 43,65 44,00 45,33 459,51 

Reservering 80-jarig jubileum 5.000,00 8.757,54 8.757,54 8.757,54 24.605,90  

Vooruit ontvangen contributie 8.176,98 3.329,75 2.388,00 12.006,48 2.972,75 

Eigen vermogen 97.676,32 81.893,58 82.794,66 77.583,41 47.590,62 

  ------------- ------------- ------------- ------------ ------------ 

Totaal 117.344,80 105.681,26 99.361,28 107.214,60 79.141,57 

      

           

VERLIES- & WINST REKENING 2013 & BEGROTING 2014 

 

VERLIES & WINST en BEGROTING           

INKOMSTEN Begroting  Resultaat Begroting  Resultaat Begroting  

  2014 2013 2013 2012 2012 

       

Rendement  1.300,00 1.329,89 1.500,00 1.550,67 1.300,00 

Contributie  21.000,00 21.988,63 23.000,00 23.759,15 25.000,00 

Verkoop Basteria, CB 40,00 82,50 135,00 160,00 p.m. 

Verkoop VM 500,00 25,00 500,00 871,17 500,00 

Verkoop separaten p.m. 52,00 p.m. 208,00 140,00 

Auteursbijdragen +donaties 125,00 510,75 125,00 125,00 p.m. 

Advertenties p.m. 0,00 500,00 1.200,00 p.m. 

Zoekkaarten 2.000,00 2.089,90 2.000,00 1.562,85 2.000,00 

Diversen (bibliotheek verkoop) 585,00 17.330,31 500,00 p.m. 500,00 

  ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

  25.550,00 43.408,98 28.260,00 29.436,84 29.440,00 

      

UITGAVEN Begroting  Resultaat Begroting  Resultaat Begroting  

  2014 2013 2013 2012 2012 

      

Drukkosten Basteria 4.000,00 3.488,20 3.800,00 4.240,00 5.000,00 

Portokosten Basteria 2.800,00 1.423,11 2.800,00 2.805,86 3.000,00 

Drukkosten Spirula) 10.000,00 9.934,11 8.000,00 9.926,00 8.000,00 

Portokosten Spirula 5.500,00 5.536,88 5.000,00 4.976,97 4.000,00 

Stelpost drukkosten VM 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 

Stelpost portokosten VM  600,00 650,00 600,00 667,94 600,00 

Enveloppen  1.000,00 701,80 1.000,00 931,70 1.500,00 

Aanwas bibliotheek, verhuiskosten p.m. 750,00 407,28 p.m. 238,95 p.m. 

Conservering bibliotheek p.m. 0,00 p.m. - p.m. 

Bureaukosten 2.500,00 3.656,75 1.500,00 1.643,03 500,00 

Kosten website 360,00 363,00 360,00 358,50 360,00 

Vergaderingen 500,00 226,00 500,00 307,80 1.000,00 

Infobladen, beurs, e.d.  p.m. 0,00- p.m. - p.m. 

Bankkosten 300,00 314,15 200,00 215,67 200,00 

Zoekkaarten 1.000,00 1.682,50 1.000,00 977,50 1.500,00 

Diversen 500,00 0,00 500,00 48,00 500,00 

Excursies 0,00          0,00 0,00          0,00 0,00 

Onvoorzien  - - - - - 
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Exploitatieresultaat -7.260,00 12.025,20 0,00 -901,08 -1.720,00 

  ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

  25.550,00 43.408,98 28.260,00 29.436,84 29.440,00 

      

      

      

      

 

Toelichting 

Algemeen 

 

Op 1 januari 2013 telde vereniging 470 betalende leden (inclusief huisgenootleden en 

jeugdleden). Op 1 januari 2014 waren dit er 444. De terugval werd veroorzaakt door het 

overlijden, opzegging ingaande het nieuwe jaar en het niet nakomen van de financiële 

verplichting. Ter vergelijking, in 2001 waren er nog 622 betalende leden.  

 

BALANS 

Activa 

Het Rendement viel lager uit vanwege gedaalde rentetarieven. De post Depotbedrag TNT 

Post is gerelateerd aan het totaal van gefactureerde bedragen en bleef ongewijzigd. In 

verband met de sluiting van het Van Steenis gebouw heeft het bestuur na goedkeuring 

van de ALV besloten om onze bibliotheek te verkopen. In 2013 hebben leden boeken uit 

onze bibliotheek kunnen kopen. Dit heeft tot op heden € 17.330 voor de NMV 

opgeleverd. In 2014 zullen de nog resterende overdrukken worden verkocht. 

 

Passiva 

De posten jubileum jubileumfonds en reservering jubileum uitgaven zijn samengevoegd. 

Hier is een reservering opgenomen voor € 5.000 voor een jubileum uitgaven. De 

reservering van € 8.757 voor de uitgave van het landslakkenboek is vrijgevallen en 

toegevoegd aan het vermogen. De reservering staat inmiddels al 5 jaar op de balans 

zonder dat hier gebruik van is gemaakt.  

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2012 € 97.676,32. Uit het huidige eigen 

vermogen blijkt dat de NMV een financieel gezonde vereniging is. Opvallend is wel dat de 

daling van het aantal leden een doorlopende trend is. Hierdoor zullen we in de toekomst 

moeten gaan interen op ons verhogen om de huidige kwaliteit van onze publicaties op 

peil te kunnen houden. Dit lijkt op dit moment een betere optie dan het verhogen van de 

contributie.  

 

VERLIES- & WINST REKENING 

Inkomsten 

De inkomsten uit contributies bedroegen in 2013 € 21.988. In 2001 was dit nog  € 

37.891. Gedurende de afgelopen jaren is er een structurele daling geweest van de 

inkomsten uit contributies. Enerzijds komt dit door leden die hebben opgezegd/niet 

hebben betaald. Anderzijds doordat meer leden alleen een abonnement hebben op 

Spirula. Het batig saldo van verkoop van zoekkaarten bedroeg € 407,40. Bij het 

opmaken van de jaarrekening waren de verkopen van Vita Malacologica nog onbekend. 

Het overzicht was nog niet ontvangen van Conchbooks.  

 

Uitgaven 

Over 2013 is een positief resultaat behaald van € 12.025,20. Als we geen rekening 

houden met de opbrengst van de verkoop van de bibliotheek, dan was er een negatief 

resultaat van € 5.304. In verband met de verkoop van onze bibliotheek zijn 40 van de 50 

ruilabonnementen opgezegd. De resterende 10 ruilabonnementen houden we op verzoek 
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van Naturalis aan. Het opzeggen van de 40 ruilabonnementen zal in 2014 leiden tot 

lagere kosten voor porti en het drukken.  

 

BEGROTING 2014 

De begroting van 2014 laat een negatief resultaat zien van € 7.300. Dit wordt 

veroorzaakt door de dalende inkomsten uit contributies, laag rendement door de lage 

rentestand en gelijkblijvende/licht stijgende uitgaven voor onze publicaties. Op basis van 

het bovenstaande is de conclusie dat negatieve resultaten in de toekomst structureel 

gaan worden.   

 

 

15. Verslag van de penningmeester over 2013 voor Stibeman 

 

 

 

BALANS 2013      

      

           

Activa 2013 2012 2011 2010 2009 

            

Postbank 700,13 1.156,16 1.082,69 1.002,31 672,66 

Roparco zakelijk 26.541,75 21.066,35 20.656,44 20.285,46 0,00 

 0,00 5.185,00 5.097,08 5.000,00 28.227,56 

Nog te ontvangen rente 274,21 290,40 497,93 500,00 377,77 

            

  ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

Totaal 27.516,09 27.697,91 27.334,14 26.787,77 29.277,99 

            

Passiva 2013 2012 2011 2010 2009 

            

Toegezegde subsidie 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 

Eigen vermogen 27.516,09 27.697,91 27.334,14 26.787,77 25.877,99 

  ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

Totaal 27.896,40 27.697,91 27.334,14 26.787,77 29.277,99 

          

      

      

VERLIES- & WINST REKENING 2013     

      

           

INKOMSTEN          

  2013 2012 2011 2010 2009 

            

Rendement  274,21 290,40 465,99 739,25 827,32 

Donaties 227,17 177,17 177,17 252,17 127,17 

  ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

  501,38 467,57 643,16 991,42 954,49 
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UITGAVEN           

  2013 2012 2011 2010 2009 

            

Bureaukosten 83,20 103,70 96,79 81,64 46,14 

Toegekende subsidies 600,00 0 0 0,00 2.800,00 

Exploitatieresultaat -181,82 363,87 546,37 909,78 -1.891,65 

  ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

  501,38 467,57 643,16 991,42 954,49 

 

 

Toelichting 

 

VERLIES & WINST REKENING 

 

Inkomsten 

Het Rendement blijft dalen door de lage rentestand. Sinds 2009 is het rendement met 

66% gedaald.  

 

Uitgaven 

In 2013 is er een subsidie van € 600 toegekend om het boek “Ameland: Schelpenrijk” 

mogelijk te maken. 

 

BALANS 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2013  € 27.516,09. Dat is een daling ten 

opzichte 2012 in verband met het verlies van € 181,82. 

 

TOEKOMST STIBEMAN 

 

In het verleden is Stibeman opgericht om legaten en donaties te ontvangen zonder 

schenkingsrecht hierover te betalen. Hiervoor was het noodzakelijk dat Stibeman werd 

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Inmiddels heeft ook de 

NMV de ANBI status verkregen. We hebben dus nu in feite twee entiteiten met de ANBI 

status. Dat is wellicht wat overdreven voor een vereniging met 450 leden. 

 

Daarnaast worden er vanuit de Belastingdienst steeds meer regels opgelegd waaraan 

ANBI’s moeten voldoen. Naar verwachting gaat dat in de toekomst alleen maar meer 

worden. In verband hiermee is het goed om ons te bezinnen op de toekomst van 

Stibeman. Het bestuur van Stibeman stelt voor om Stibeman op te heffen en het 

vermogen van Stibeman ten goede te laten komen aan de NMV. Dit kan zonder extra 

rechten te hoeven te betalen, aangezien de NMV ook een ANBI is.  

 

Na samenvoegen van Stibeman en NMV is subsidie verlening een zaak van het NMV 

bestuur. Het NMV bestuur zal hierover een besluit moeten nemen. Bij voorkeur worden 

de subsidieregels die door Stibeman worden gehanteerd, overgenomen door de NMV. 

 

Conform de statuten is dit verslag aan het bestuur van de NMV gestuurd. 

 

 

Voorhout, 31 december 2013 

Fred Vervaet 

Secretaris/Penningmeester  
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16. Rondvraag en sluiting 


