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Secretariaat NMV: 

Jan Kuiper  

Langerijp 4 
9901 TL Appingedam 

Tel.: 0596-633416 

e-mail: NMV-Secretaris@spirula.nl  

 

 
      Bijlage bij Spirula 402 (2015) 

 

 

Convocatie 
 

 

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

Nederlandse Malacologische Vereniging. 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 25 april 2015 

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

 

 
Programma 

10.30 - 11.00 uur Ontvangst met koffie en thee 

11.00 - 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 Bastian Reijnen: Ovulidae – een tropische zeeslakkenfamilie 

14.00 - 14.30 uur Arie W. Janssen: holoplanktonische mollusken - grote verrassingen 

in het kleine! 

14.30 - 15.00 uur Pauze  
15.00 - 15.30 uur Ruud Bank: Griekse landslakken - oeroud en springlevend 

15.30 - 16.30 uur Bijdragen van leden: uw kans om iets leuks en wetenswaardig te 

vertellen aan andere NMV leden. Tip: laat ons eens kennis maken 

met handige websites waarin veel inhoudelijke malacologische 
informatie. De computer met beamer staat klaar! 

 

 

Toelichting: 

 Bastian Reijnen werkt als promovendus bij Naturalis (afdeling Mariene Zoologie). Hij 
neemt u mee in de schitterende wereld van de Ovulidae. Zie ook zijn webpage 

https://science.naturalis.nl/en/people/scientists/bastian-reijnen 

 Arie Jansen gaat ons iets vertellen over één van zijn malacologische passies: 

pteropoden en heteropoden. Zie ook zijn website http://sites.waldonet.net.mt/ariewe 
 Ruud Bank zal iets vertellen over de radiatie van landslakken op de Griekse eilanden, 

en brengt dit in verband met zee/land verdelingen uit het geologische verleden. 

 U kunt ons deelgenoot maken van malacologische nieuwtjes, of websites laten zien 

waarin heel veel malacologische informatie uit te halen valt. Misschien kan dit ook 
aanleiding geven voor een nieuwe rubriek in Spirula: ‘Voor u gezien op Internet’, te 

vullen door de leden zelf. Laten we elkaar op de hoogte brengen wat er zoal gratis 

beschikbaar is!  
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VERGADERSTUKKEN  VOORJAARSVERGADERING  25  APRIL  2015 

NEDERLANDSE  MALACOLOGISCHE  VERENIGING 

 

 

AGENDA HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
 

1. Opening en agenda 
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de A.L.V. van voorjaar 2014 

4. Verslag van de secretaris over 2014 

5. Verslag van de redactie van Basteria over 2014 
6. Verslag van de redactie van Spirula over 2014 

7. Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2014 

8. Verslag van de webmaster over 2014 

9. Verslag van de excursiecommissie over 2014 
10. Verslag van de penningmeester over 2014 

11. Verslag van de secretaris / penningmeester inzake STIBEMAN over 2014 

12. Verslag van de kascommissie over 2010 en décharge penningmeester over 2014 

13. Décharge kascommissie 2014 
14. Benoemingen bestuur 

15. Rondvraag en sluiting 

 

 

Agendapunt 2: Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 

 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

 

Agendapunt 3: Verslag algemene ledenvergadering NMV voorjaar 2014 

 

Datum: 24 mei 2014  

Plaats: Naturalis, Leiden 
 

Aanwezig:  

Dhr. R. Bank, dhr. A. van den Berg, dhr. J. de Boer, dhr. P. Breeman, dhr. B. Bruins, dhr. 

A. Dekkers, dhr. W. Faber, dhr. L. van Gemert, dhr. J. Goud, dhr. F. de Graaf, dhr. T. 
Grootens, dhr. G. Gulden, dhr. A. de Heij, dhr. en mevr. H. Huneker, dhr. B. Jansen, dhr. 

H. Kool, dhr. G. Kronenberg, mevr.  S. van Leeuwen, dhr. F. Lok, dhr. G. Majoor, dhr. K. 

Margry, dhr. H. Menkhorst, dhr. G. Mulder, dhr. J. van Ooijen, dhr. en mw. A. van 

Peursen, dhr. JJ ter Poorten, dhr. H. Raad, dhr. H. Raven, dhr. W. Regter, dhr. H. Roode, 

dhr. A. Schipperijn, dhr. G. Simons, dhr. F. Vervaet, dhr. R. Vink, dhr. A. Zijp.  
 

Afwezig met kennisgeving:   

Dhr. A. Breure, dhr. H. Dijkstra, dhr. F. Hoencamp, dhr. W. Klein, dhr. J. Kuiper, dhr. W. 

Taekema, dhr. B. bij de Vaate, dhr. Th. Ykema.  
 

1. Opening en agenda 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en neemt de agenda door.  

Theo Ykema heeft per mail opgemerkt dat de nummering van de agenda niet klopt (p. 
3). Ook merkt hij op dat er een fout is gemaakt in de begeleidende tekst bij het 

agendapunt Contributie. In de zin ‘VM is een bijlage bij de Spirula’ moet Spirula 

vervangen worden door Basteria. 

De voorzitter memoreert dat in het afgelopen verenigingsjaar (2013) drie leden 
overleden zijn: dhr. P. van Pel (lid sinds 1956), Mevr. Keukelaar (lid sinds 1971)  en dhr. 
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W.Chr. de Kock (lid sinds 2009), en in 2014 dhr. C. Touw (lid sinds 1985) De vergadering 

gedenkt hen met een minuut stilte. 

 

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen bestuursmededelingen.  

Wel wordt nog kort ingegaan op de afwezigheid van een aantal noordelijke leden. Door 

een probleem in het treinverkeer was het voor hen onmogelijk om op tijd aanwezig te 

zijn in Leiden. Theo Ykema wijst er per mail op dat het bestuur eerder besloten heeft om 
de vergaderingen om 11 uur te starten, zodat het voor leden uit verre uithoeken van het 

land beter mogelijk wordt om met het openbaar vervoer de vergadering te bereiken. De 

voorzitter legt uit dat er deze keer voor gekozen is om toch vroeger te beginnen omdat 

anders het wetenschappelijk deel in de knel gekomen zou zijn. 
 

3. Verslag ALV 6 april 2013 

N.a.v. het verslag spoort Gerard Majoor Jan Kuiper aan om te starten met de voor-

genomen jeugdrubriek in de Spirula. Hij vindt dit een leuk idee, de redactie is graag 

bereid hier plek voor in te ruimen. 
Met deze opmerking wordt het verslag vastgesteld. 

 

4. Verslag ALV 7 september 2013 

p. 10: extincies moet zijn extincties. 
Frank de Graaf vraagt of er al een reglement is voor de handbibliotheek. De spelregels 

zijn intern wel duidelijk, en bekend bij de beheerders van de handbibliotheek (Gab 

Mulder, Rob Vink en Anthonie van Peursen), maar ze staan nog niet op papier. 

Ondertussen is het gewoon mogelijk om te lenen, en dit gebeurt ook. Het reglement zal 
samen met de lijst van aanwezige werken op de site worden gezet. Daarnaast is er 

behoefte aan meer uitleg over het lenen van werken uit de gewone bibliotheek, d.w.z. bij 

Naturalis. In Spirula zal daarover een bericht verschijnen. 

Met deze opmerkingen wordt het verslag vastgesteld. 
 

5. Verslag van de secretaris  2013 

Bij afwezigheid van secretaris Jan Kuiper, die vanwege problemen met het openbaar 

vervoer niet aanwezig kon zijn. Sylvia van Leeuwen merkt op dat de groei/krimp van het 

ledental van de vereniging mist in het verslag. De voorzitter zegt toe dat dit volgend jaar 
wel weer het geval zal zijn. 

 

6. Verslag redactie Spirula 2013 

Gerard Majoor voert het woord namens de redactie en geeft enige toelichting op het 
verslag. Fred Vervaet brengt naar voren dat er leden zijn die Spirula te wetenschappelijk 

vinden. Hij merkt op dat dit vooral voor de ‘gewone verzamelaar’ het geval is. Voor 

iemand die gewoon graag schelpen raapt op een verre of nabije kust is er steeds minder 

te halen in het blad. Deze categorie heeft bijvoorbeeld interesse in verslagen van 
verzamelreizen. De redactie staat zeker welwillend tegenover dergelijke artikelen; zij zal 

er zelfs actief om gaan vragen bij de leden. Want ook de leden moeten hier over een 

drempel geholpen worden. Fred constateert dat de drempel voor het schrijven van een 

stuk in de Spirula hoger ligt dat vroeger bijv. het geval was voor De Kreukel. 

 
Sylvia doet het voorstel om de rubriek ‘De plek’ weer nieuw leven in te blazen. Je zou dit 

kunnen doen als een soort ‘estafette’, zodat steeds een ander lid schrijft over een eigen 

favoriete of bijzondere verzamelplek. Gab Mulder heeft een vergelijkbaar idee: leden 

stellen zichzelf voor aan andere leden. Hij wil hiervoor zelf de aftrap geven, en het stokje 
dan ook doorgeven aan een volgend lid. Zo leren we elkaar beter kennen. De 

vergadering is positief over beide ideeën. 

 

Henk Menkhorst merkt op dat de redactie moet blijven waken over de kwaliteit van het 
gebodene. Naar aanleiding hiervan ontstaat een discussie over de vraag in hoeverre de 

redactie zich moet bemoeien met de inhoud van een aangeboden artikel. Vanuit de leden 
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wordt gevraagd ruimhartig om te gaan met het plaatsen van artikelen, en via een 

discussieforum evt. de inhoudelijke discussies te starten. De voorzitter vindt dit een goed 

idee; de Spirula is er voor en door de leden dus de drempel om zelf iets te schrijven 

moet niet te hoog worden. Hij zal dit uitgangspunt duidelijk maken aan de leden, in de 
Spirula. 

 

Sylvia van Leeuwen sluit het punt af met complimenten aan de redactie: ‘De Spirula is 

een ontzettend mooi blad’. 
 

7. Verslag redactie Basteria 2013 

Gijs Kronenberg licht toe namens de redactie. Hij merkt op dat het blad moeite heeft met 

het werven van kopij omdat het niet SCI-geregistreerd is (SCI = Science Citation Index). 
Auteurs kiezen er liever voor om in een wel SCI-geregistreerd tijdschrift te publiceren. 

Eén van de problemen voor het laten registreren van Basteria is de koppeling met VM. 

Als het wel tot registratie kan komen, zal dit nog een aantal jaren duren vanaf de 

aanvraag.  

 
Sylvia van Leeuwen merkt op dat het dan dus zaak is de aanvraag snel de deur uit te 

doen. Nu we besloten hebben Basteria los te koppelen van VM is een aanvraag alsnog 

mogelijk. De loskoppeling vindt zijn beslag in 2015, dus kan de (verder kosteloze) 

aanvraag nu al gedaan worden. De voorzitter zal zich hiervoor inspannen. Hopelijk wordt 
Basteria daardoor op den duur weer aantrekkelijker voor auteurs die professioneel aan 

een instituut verbonden zijn. 

 

8. Verslag redactie Vita Malacologica 2013 
Opnieuw doet Gijs Kronenberg verslag. Een goed deel van de opgelopen achterstand is 

inmiddels ingelopen. Als dit jaar de nummers van 2013 (Fasciolariidae) en 2014 (Enidae) 

verschijnen zijn we bij.  

De voorzitter vermeldt dat Philippe Bouchet heeft aangegeven op te stappen als hoofd-
redacteur vanwege zijn veel te volle agenda. Het blijkt vooralsnog lastig om een 

kandidaat-vervanger te vinden. 

 

9. Verslag distributie tijdschriften 2013 

De vergadering bedankt Jan Kuiper voor zijn werkzaamheden bij de distributie van de 
tijdschriften.  

 

10. Verslag bibliotheek NMV 

De herstructurering van de bibliotheek en de daaruit voortvloeiden verkoop van boeken 
en tijdschriften was een grote klus waar een aantal leden flink de schouders onder heeft 

gezet, sommigen met inzet van honderden uren eigen tijd. Dankzij hen is deze operatie 

goed en op tijd afgerond. De voorzitter bedankt de betreffende leden. 

De status momenteel: 
 Een aantal unica is over naar Naturalis; deze werken zijn in bruikleen gegeven, 

blijven dus wel bezit van de NMV; de bibliotheek van Naturalis is nu zo compleet 

mogelijk. 

 De handbibliotheek is behouden en wordt uitgebreid; verouderde werken zijn 

inmiddels vervangen door recentere; de oude boeken worden in deze vergadering 
verkocht. 

 Alle Nederlandse proefschriften zijn behouden. 

 De complete serie bladen van de NMV, de Stichting Biologia Maritima, Het Zeepaard 

en De Kreukel zijn behouden. 
 De verkoop van boeken, tijdschriften en overdrukken die dubbel waren t.o.v. de 

bibliotheek van Naturalis heeft ongeveer € 17.000 opgebracht. 

 Het restant overdrukken wordt verkocht aan ConchBooks, met een geschatte 

opbrengst van € 1000 in natura (te leveren in de vorm van recente 
determinatiewerken t.b.v. de handbibliotheek). 
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Het bestuur inventariseert momenteel welk bezit waar momenteel is ondergebracht. Als 

de inventarisatie compleet is wordt deze gepubliceerd. 

De voorzitter besluit dit punt met een persoonlijke verzuchting dat het jammer is dat de 

bibliotheek opgeheven is, maar dat deze niet langer houdbaar is in het huidige 
tijdsgewricht voor een vereniging als de onze. Gab Mulder vindt het wel positief dat de 

boeken verkocht zijn binnen de vereniging, zodat ze nog wel ‘dichtbij’ zijn, en ze nu ook 

daadwerkelijk worden gebruikt. 

 
Sylvia van Leeuwen heeft geconstateerd dat het niet mogelijk is gangbare 

determinatiewerken te lenen als je geen medewerker of gastmedewerker bent van 

Naturalis. De voorzitter herkent niet dat Naturalis onderscheid maakt tussen gewone 

leners en (gast)medewerkers; hij checkt hoe dit zit. 
 

Frank de Graaf vraagt of het wellicht zinnig is te gaan werken met lidmaatschapspasjes 

t.b.v. de entree in Naturalis. Rob Vink is hier tegen; hij denkt het daardoor moeilijker 

wordt voor ‘aanhang’ om mee naar binnen te komen. Aart Dekkers suggereert een NMV-

bibliotheekpasje te maken. Sylvia van Leeuwen zegt dat dit niet nodig is omdat een 
Naturalis-pasje heel eenvoudig te verkrijgen is. Gab Mulder zegt dat het bestuur zich zal 

inspannen om alles rondom de bibliotheek duidelijk op papier te zetten en in Spirula te 

publiceren. 

 
De voorzitter besluit met nogmaals een dankwoord aan allen die zich in de afgelopen 

periode hebben ingespannen bij het opnieuw structureren van de bibliotheek en de 

verkoop van boventallige boeken en tijdschriften. 

 
11. Verslag excursiecommisie over 2013 

De vergadering heeft geen vragen n.a.v. het verslag. Anthonie van Peursen geeft 

toelichting op  het programma van het lopende jaar.  

De voorzitter merkt op dat de excursiecommissie ongekend actief is, waarvoor 
complimenten. 

Anthonie van Peursen vraagt leden om suggesties voor het excursieprogramma van 

volgend jaar. 

 

12. Verslag van de webmaster over 2013 
Bij ontbreken van een schriftelijke versie doet de webmaster mondeling verslag. In het 

afgelopen jaar is er weinig gebeurd. De site is bijgehouden, maar nog niet vernieuwd. De 

ALV heeft geruime tijd geleden al ingestemd met vernieuwing van de website en er is 

geld voor uitgetrokken, maar het is nog niet gelukt hieraan invulling te geven. De 
webmaster verzucht dat hij wel verlangt naar vernieuwing van de site, omdat bijhouden 

nu relatief veel tijd kost. 

 

13. Verslag van de penningmeester over 2013 en begroting 2014 
De penningmeester licht toe. 

 Het jaar 2013 kent een positief resultaat. Dit is veroorzaakt door de verkoop van 

bibliotheekbezit. Zonder deze verkoop zou er sprake zijn geweest van een negatief 

resultaat van € 5000. Dit virtuele negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de 

kosten van onze tijdschriften.  
 Er zijn momenteel 424 betalende leden, waarvan 11 wanbetalers (op het moment 

van vergaderen). 

 Financieel heeft de vereniging geen probleem, omdat de vermogenspositie van de 

NMV heel goed is.  
 Maar door ieder jaar naar schatting € 7000 verlies te boeken op de tijdschriften raak 

je op den duur wel door je vermogen heen. De penningmeester vindt daarom dat de 

vereniging maatregelen moet nemen, en hij geeft aan daarbij gesteund te worden 

door de kascontrolecommissie. De inkomsten en uitgaven moeten dus beter op 
elkaar afgestemd worden. Om dit te bereiken moeten wel stevige maatregelen 



 6 

genomen worden, want met de kaasschaaf kom je niet tot € 7000 

kostenvermindering. 

De discussie gaat vervolgens verder over de afstemming van kosten op baten. 

 
De kostenkant: 

Meerdere leden wijzen er op dat er momenteel verlies geleden wordt op het basis-

abonnement incl. Spirula. Basteria en VM bedruipen zichzelf qua kosten en baten. Het 

basislidmaatschap van onze vereniging lijkt te goedkoop te zijn. De voorzitter toont de 
achterliggende berekening. Het basislidmaatschap incl. Spirula is verantwoordelijk voor € 

6000 van de begrote € 7000 tekort. Om dit probleem op te lossen zou de contributie van 

€ 23 naar € 38 moeten stijgen. Dit is niet reëel, er moet dus in elk geval ook iets 

gebeuren aan de kostenkant. 
 

De voorzitter komt met een aantal manieren om kosten te sparen.  

 Voorstel 1: 4 in plaats van 6 nummers Spirula uitbrengen per jaar, bij gelijkblijvend 

aantal pagina’s (dikkere nummers dus). Dit scheelt drukkosten en vooral veel 

portokosten. Kostenbesparing ongeveer € 5000. 
 Voorstel 2: wijzigen lay-out Basteria, waardoor combiverzending met Spirula mogelijk 

wordt. Dit levert een additionele kostenbesparing van € 1000 op. 

 

Han Raven is enthousiast over dit idee, en merkt op dat je het gat dat valt door de 
vermindering van de communicatie via Spirula op kunt vangen door verbeteren van de 

digitale communicatie (mail, nieuwsbrief, sociale media). De toekomst is elektronisch. 

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat we handelaren tegen betaling een link 

kunnen aanbieden op onze de website (combinatietarief wellicht voor link op de website 
+ advertentie in de Spirula). De nieuwe vormgeving van Basteria biedt de mogelijkheid 

om al onze bladen meer ‘herkenbaar NMV’ te laten zijn. Nu loopt de vormgeving van de 

diverse bladen (en andere media) teveel uiteen. Jan Johan ter Poorten stelt zijn expertise 

ter beschikking. 
 

Gerard Majoor zegt dat hij moest wennen aan dit voorstel, maar hij ziet de noodzaak 

ervan zeker. Hij stelt de vraag of we moeten blijven werken met de splitsing 

land/zoetwater en marien. Bij 4 nummers wordt de wachttijd wel erg lang als je in 

slechts twee van de vier nummers geïnteresseerd bent. 
 

De voorzitter geeft aan dat het aan de leden is om hierover te besluiten. Het besluit heeft 

consequenties voor de redactie; het werk moet anders worden gestructureerd als er weer 

gemengde nummers komen. Een grote meerderheid van de vergadering spreekt zich uit 
voor gemengde nummers. Een voorstel om wel 6 ‘gesplitste’ nummers te handhaven, en 

dan steeds 1 land/zoetwater- en 1 zee-nummer tegelijk te versturen, wordt afgewezen. 

Sylvia van Leeuwen stelt voor om ook VM samen te versturen met de andere bladen 

indien mogelijk. Dit spaart nog verdere kosten. Jeroen Goud merkt op dat de Spirula 
binnenkort misschien dunner wordt doordat de fossielenserie op den duur zal aflopen 

(nog zo’n drie jaar). Dit scheelt ook in de kosten. 

 

Jan Johan ter Poorten doet het voorstel om op de website samenvattingen te publiceren 

van Spirula-artikelen; dan weten geïnteresseerde buitenstaanders wat ze in het blad 
kunnen vinden. Fred Vervaet zegt dat dit kan (dat we zelfs helemaal over kunnen op 

digitaal) zodra het mailadressenbestand op orde is. Ook kan de nieuwsbrief gebruikt 

worden voor het publiceren van samenvattingen; die gaat naar veel meer adressen dan 

alleen die van de leden. Jeroen Goud wil van het bestuur weten hoe het denkt om te 
gaan met de digitale media; komt er een soort plan van aanpak? 

 

In de loop van de discussie over de bladen wordt nog opgemerkt dat er ook een idee 

bestaat (wel eens gehoord vanuit Duitsland) om meer Europees samen te werken bij het 
uitgeven van bladen, en bijv. te komen tot een Europees tijdschrift. Meerdere 

tijdschriften kampen met teruglopende aantallen abonnees; bundeling van de krachten 
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kan dan een oplossing zijn. Zover is het echter nog lang niet. Jeroen Goud merkt op dat 

3 bladen op termijn niet te handhaven is als de vereniging verder krimpt. Aart Dekkers 

wil dat we serieus gaan onderzoeken of VM en Basteria meer samen kunnen gaan, 

wellicht met andere (niet-Nederlandse) bladen. 
 

De batenkant: 

De dramatische teruggang van het ledental van de afgelopen 3 jaar (bijna 30% ten 

opzichte van 2010), gekoppeld aan vergrijzing baart zorgen. De teruggang wordt 
veroorzaakt door (1) overlijden van leden, (2) opzegging lidmaatschap (mede 

veroorzaakt door de economische crisis wellicht), en (3) de opkomst van het internet en 

nieuwe sociale media, waardoor (vooral jonge) geïnteresseerden op een andere manier 

informatie vinden en met elkaar contact leggen dan via een vereniging als de onze. Ook 
zien we dat een aantal leden zich ‘terugtrekt’ op een basislidmaatschap met alleen 

Spirula. Het eerder genomen besluit dat VM vanaf 2015 niet langer een bijlage is van 

Basteria – zodat ook de combinatie lidmaatschap+Spirula+VM mogelijk wordt – zorgt er 

wellicht voor dat het aantal abonnementen op VM toeneemt, maar dit effect is nu nog 

niet merkbaar. 
 

Fred Vervaet merkt op dat bij bijv. de presentatie van de Noordzee-atlas de zaal vol zat, 

met ook jongere belangstellenden. Sylvia geeft aan dat veel van de toen aanwezige 

toehoorders niet geïnteresseerd zijn in het verzamelen van schelpen; ze kijken, 
fotograferen, zijn breder bezig met de natuur …. Voor hen bieden onze bladen te weinig. 

Een deel van  hen is bijvoorbeeld meer ecologisch geïnteresseerd. Guus Gulden 

benadrukt het belang van sociale media om jonge mensen aan je te binden. Jan-Johan 

ter Poorten wijst op effectieve het gebruik van sociale media door de WTKG, o.a. in 
vervolg op de recente graverij in Miste. Dit heeft weliswaar ook te maken met het unieke 

karakter van een dergelijke opgraving, maar er liggen ook voor een vereniging als de 

onze kansen op dit terrein. 

 
Samenvattend is er binnen de vergadering enthousiasme om een ‘community’ op te 

zetten voor schelpenvondsten en –verzamelen, als nieuw middel voor communicatie en 

ook ledenwerving. De huidige Facebook-groep is niet erg actief, en besloten van 

karakter. Sylvia van Leeuwen stelt voor een nieuw open discussieplatform op te zetten; 

ze wil hier wel initiatief voor nemen. Ook wil ze wel modereren, om te zorgen dat de 
communicatie op een fatsoenlijke manier verloopt. Anthonie van Peursen, Fred Vervaet, 

Jan-Johan ter Poorten en Henk Menkhorst bieden zich ook aan als moderator. 

 

Vanuit de vergadering worden ook andere activiteiten geopperd. Guus Gulden wijst op 
het succes van de schelpendag die 2x per wordt gehouden in Muzee. Daar komen veel 

mensen op af die geen lid zijn van de NMV. De voorzitter hoopt dat ‘Breng je schelp’ 

eenzelfde soort effect heeft. Rob Vink biedt aan om bij de schelpendagen van Muzee 

aanwezig te zijn om informatie te kunnen geven over de NMV. Ook wordt de suggestie 
gedaan om bij excursies specifiek te mikken op opa’s en oma’s met hun kleinkinderen. 

 

Sylvia van Leeuwen raadt aan om meer te letten op de afzonderlijke doelgroepen binnen 

de NMV. De interesses van leden kunnen ver uiteenlopen. We moeten ervoor zorgen dat 

de vereniging voor alle doelgroepen interessant is, en dat doe je niet door een 
verdunning van het aanbod, maar wellicht juist door meer ‘smaken’ te bieden. Als je je 

aanbod teveel verdunt is het voor geen enkele doelgroep meer interessant. 

 

Fred Vervaet stelt de vraag wat wij te bieden hebben voor nieuwe leden. Reflectie op ons 
aanbod is wat hem betreft nodig, opdat we zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van 

(potentieel) geïnteresseerden en nieuwe leden. 

 

Aart Dekkers, de beoogd penningmeester, vraagt de leden wat men vindt van het idee 
om te besluiten de basiscontributie voor 2015 te verhogen. Sylvia van Leeuwen merkt op 

dat dit aansluit bij het idee van de kascontrolecommissie: verhoog ieder jaar de 
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basiscontributie een klein beetje, dan loop je de achterstand geleidelijk in. Aart Dekkers 

stelt voor om de contributie 2015 te verhogen van € 23,- naar € 25,-. Dat is dus de 

contributie voor het lidmaatschap+Spirula. Met Basteria erbij wordt de bijdrage dan € 

45,-. De contributie voor lidmaatschap+Spirula+VM wordt dan € 42,-. 
 

Guus Gulden vreest dat leden worden afgeschrikt door een hogere contributie, terwijl we 

juist leden nodig hebben. Anthonie merkt op dat het terecht is om alleen de 

basiscontributie (lidmaatschap incl. Spirula) te verhogen en de rest van de prijzen gelijk 
te houden, omdat op Basteria en VM geen verlies geleden wordt. Frank de Graaf vindt 

dat je juist meer zou moeten verhogen. 

 

De vergadering stemt in met het voorstel om de contributie per 2015 te verhogen en 
stemt vervolgens in met het voorstel om dit te doen met € 2,- op de basiscontributie, 

zodat de bijdrage voor alle combinaties met € 2,- verhoogd wordt in 2015. 

 

14. Verslag van de penningmeester STIBEMAN over 2013 en wijzigingsvoorstel 

N.a.v. opmerkingen van de kascontrolecommissie over het (niet) opheffen van STIBEMAN 
stelt de penningmeester voor dit onderwerp later te bespreken in de ALV, en STIBEMAN nu 

ongemoeid te laten. 

De voorzitter geeft aan dat het te allen tijde de bedoeling is geweest om geld dat is 

geschonken aan de vereniging voor bijzondere doelen (via bijv. legaten) buiten de 
reguliere verenigingskas te houden. Willem Faber geeft het bestuur nog mee dat volgens 

hem STIBEMAN meer kans heeft op een ANBI-status dan de NMV zelf. Er ontspint zich 

enige discussie, met uiteenlopende meningen. De discussie wordt afgesloten maar niet 

afgerond. In een volgende vergadering wordt de discussie hervat. Sylvia van Leeuwen 
merkt op dat dan goed gecheckt moet zijn waaraan je als vereniging moet voldoen voor 

een ANBI-status. 

 

15. Verklaring kascontrolecommissie NMV over het jaar 2013 
Bob Bruins doet het woord. De kascontrolecommissie is blij dat bestuur en leden al in 

deze vergadering een aantal van hun voorstellen overnemen. Bob Bruins hoopt dat er nu 

een toekomstbestendig financieel beleid wordt ingezet, zodat volgend jaar niet opnieuw 

een discussie nodig is over de hoogte van de contributie. De commissie keurt het verslag 

van de penningmeester goed en verklaart dat de penningmeester zijn werk goed heeft 
gedaan en derhalve décharge verleend kan worden. 

De commissie is van mening dat de vereniging zich wel zorgen moet maken over het 

eerdergenoemde virtuele tekort. De commissie roept het bestuur op om met een plan te 

komen gericht op het financieel gezond maken van de vereniging op lange termijn; 
gesuggereerd wordt om hiervoor eventueel een commissie in het leven te roepen. 

De voorzitter is het eens met deze stelling: de vereniging moet nu niet gaan potverteren. 

 

16. Wisseling in het bestuur 
Onder applaus wordt het bestuur gedechargeerd. Fred Vervaet treedt onder dankzegging 

af als penningmeester. De vergadering stemt met applaus in met de benoeming van Aart 

Dekkers als zijn opvolger. Het bestuur bestaat in het komende verenigingsjaar uit Ruud 

Bank (voorzitter), Jan Kuiper (secretaris), Aart Dekkers (penningmeester), Jaap de Boer, 

Henk Menkhorst, Gab Mulder en Rob Vink. 
Ook de kascontrolecommissie wordt bedankt voor het verzette werk.  

De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Bob Bruins en Leo van Gemert (Sylvia treedt 

terug). 

 
17. Actieplan bestuur 2014 

Onze vereniging bestaat in 2014 alweer 80 jaar. Dat moeten we natuurlijk in stijl vieren. 

De volgende cativiteiten staan op het programma: uitgave van een tweetal miniposters 

over betreffende de fossiele mollusken die aan ons strand aanspoelen (ter aanvulling van 
onze reeds betstaande 3 miniposters: strandschelpen, landslakken, zoetwatermollusken). 

De KNNV zal in haar serie ‘Veldgidsen’ het deel land- en zoetwatermollusken uitgeven 
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(auteur: Bert Jansen); onze vereniging geeft dit boek cadeau aan alle Nederlandstalige 

NMV leden die zich hiervoor opgeven. De NMV zal een nieuwe systematische lijst van de 

Nederlandse mollusken uitbrengen (met daarin de Nederlandse namen). Er wordt in 

september een jubileumweekend op Texel georganiseerd. En er zullen op diverse plekken 
in Nederland de manifestatie ‘Breng uw schelp’ worden georganiseerd met 

natuurhistorische instellingen: geïnteresseerden mogen hun schelpen ter determinatie 

aanbieden, en er worden lezingen gehouden. 

 
18. Contributie Spirula en Vita Malacologica 

Zie discussie en besluit bij punt 13. 

 

19. Lustrumweekend Texel 2014 
20. Manifestatie ‘Breng je schelp’ 

Jaap de Boer geeft toelichting bij beide punten. 

 

21. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en nodigt iedereen uit het inhoudelijke deel van de 
vergadering in de middag bij te wonen. Vanwege griep gaat de lezing van Arie Janssen 

niet door; Frank Wesselingh geeft nu een lezing over de schelpen van Maasvlakte II.   

 

Verslaglegging: Jaap de Boer 
 

 

 

Agendapunt 4: Verslag van de secretaris over 2014 

 
Het jaar 2014 stond in het teken van ons 80-jarig jubileum. Zowel bestuur als leden 

hebben er flink de schouders onder gezet. Zo zijn we met onze tijd meegegaan, en 

hebben we nu een discussiegroep op Facebook (zie Spirula 399), in het leven geroepen 

door Sylvia van Leeuwen. Inmiddels heeft de Facebooksite ruim 150 leden en wordt er 
vrijwel dagelijks nieuws geplaatst. 

 

Zoals gebruikelijk kwamen er weer 6 nummers uit van Spirula, waaronder een nieuwe 

mijlpaal: het 400ste nummer! Met een terugblik op het verleden, en een nieuwe kijk op 

het heden. Verder een divers aanbod, zoals: de delen 7 en 8 van de fossiele Gastropoda 
serie zijn uitgekomen, de rubriek ‘Nieuw in Nederland’, excursie verslagen en biologische 

waarnemingen, over natuurbeheer (Habitatrichtlijn), literatuurrubriek, postzegelrubriek, 

over dwerginktvissen in de Golf van Biskaje, eponiemen, enzovoorts. Teveel om alles op 

te noemen! En er zijn twee rubrieken bijgekomen: ‘De Plek’ en ‘Even voorstellen’. 
 

Ook van Basteria zagen 2 nummers het levenslicht, al kwam het tweede nummer een 

klein beetje te laat uit (midden januari 2015). Toevoer aan kopij blijft een probleem: er 

moet nu serieus werk gemaakt worden om Basteria in de Journal Citations Reports van 
Thomas Reuters op te nemen, zodat er een ‘Impact score’ beschikbaar komt. 

Wetenschappers wereldwijd mogen van hun managers niet meer publiceren in 

tijdschriften zonder impact factor. Jammer dat de beoordeling van wetenschappers zo ver 

aan het afglijden is…. Het is echter een gegeven feit waar we terdege rekening mee 

moeten houden. Overigens is Basteria ‘ons blad’, en het is dan ook jammer dat veel 
Nederlanders vaak elders publiceren. 

 

Ook kwam er een nieuwe Vita Malacologica uit: de Fasciolariidae. Als in 2014 een tweede 

nummer was gepubliceerd, was de achterstand weer ingehaald. Dat tweede nummer 
(Enidae) is flink gevorderd (zo is al veel tekst klaar met meer dan 15 nieuw te 

beschrijven soorten, en meer dan 160 kleurenfoto’s op platen gemonteerd), maar er zal 

toch nog flink wat tijd in gestoken moeten worden om het helemaal af te ronden. ‘Work 

in progress’ dus, voor de zomer ziet u nog het resultaat! En aan een tweede 
themanummer wordt alweer gewerkt. 
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Er is een inventaris gemaakt van onze handbibliotheek; ons bezit is opgenomen in 

Spirula 399, alsmede de spelregels voor het lenen van de boeken in deze 

handbibliotheek. Samen met de WTKG houden we bijna elke maand in Naturalis in de 
Live Science ruimte een werkgroepbijeenkomst, waar bepaalde thema’s van tevoren zijn 

aangekondigd/uitgewerkt en dan ter plaatse behandeld worden. Daarbij komen ook de 

boeken van de handbibliotheek van pas. Het restant van de opgeheven bibliotheek van 

de NMV, voornamelijk bestaande uit overdrukken van artikelen waar niet op geboden is, 
is door Ruud Bank bij Carsten Renker (ConchBooks) thuis afgeleverd. Daarvoor in de 

plaats zijn een aantal uitgaven van ConchBooks terug gekregen, zodat wij onze 

handbibliotheek weer konden aanvullen. Het betreft de volgende titels: 
 
 ALF, A. & K. KREIPL (2011): A Conchological Iconography [No. 17]. The family Turbinidae. 

Subfamilies Turbininae RAFINESQUE, 1815 & Prisogasterinae HICKMAN & MCLEAN, 1990. – 

Hackenheim (ConchBooks): 82 pp., plate 104-245.   
 FRAUSSEN, K. & D. STRATMANN (2013): A Conchological Iconography [No. 19]. The family 

Babyloniidae. – Harxheim (ConchBooks): 96 pp., 48 plates.  

 GEIGER, D.L. & G.T. POPPE (2000): A Conchological Iconography [No. 4]. The family Haliotidae. – 

Hackenheim (ConchBooks): 135 pp., 83 plates.  
 HUBER, M. (2010): Compendium of bivalves. A full-color guide to 3'300 of the world’s marine 

bivalves. A status on Bivalvia after 250 years of research. – Hackenheim (ConchBooks): 901 

pp.   
 KREIPL, K. & G.T. POPPE (1999): A Conchological Iconography [No. 2]. The family Strombidae. – 

Hackenheim (ConchBooks): 60 pp., 130 plates.  

 MONTEIRO, A., M.J. TENORIO & G.T. POPPE (2004): A Conchological Iconography [No. 10]. The 
family Conidae. The West African and Mediterranean species of Conus. – Hackenheim 

(ConchBooks): 102 pp., 164 plates.  

 POPPE, G.T., T. BRULET & S.P. DANCE (1999): A Conchological Iconography [No. 1]. The family 
Harpidae. – Hackenheim (ConchBooks): 69 pp. (including 51 plates).  

 POPPE, G.T. (2010): Philippine marine molluscs. Volume III (Gastropoda part 3 & Bivalvia part 

1). – Hackenheim (ConchBooks): 665 pp. (including plate 708-1014).  
 POPPE, G.T. (2011): Philippine marine molluscs. Volume IV (Bivalvia part 2, Scaphopoda, 

Polyplacophora, Cephalopoda & Addenda). – Hackenheim (ConchBooks): 676 pp. (including 

plate 1015-1315).    

 SEVERNS, M. (2011): Shells of the Hawaiian Islands. The land shells. The endemic land and 
freshwater species and their described variants illustrated by 3117 images and 363 maps on 

186 plates. – Hackenheim (ConchBooks): 460 pp.  

 SEVERNS, M. (2011): Shells of the Hawaiian Islands. The sea shells. The verifiable species and 
their described variants illustrated by 2828 images on 225 plates. – Hackenheim 

(ConchBooks): 564 pp. 

 TENORIO, M.J., J.K. TUCKER & H.W. CHANEY (2012): A Conchological Iconography [No. 18]. The 
families Conilithidae and Conidae. The Cones of the Eastern Pacific. – Hackenheim 

(ConchBooks): 112 pp., plate 225-312.  

 WIESE, V. (2014): Die Landschnecken Deutschlands. Finden – Erkennen – Bestimmen. – 
Wiebelsheim (Quelle & Meyer): 352 pp.  

 

Naast de werkgroep-bijeenkomsten staan we ook regelmatig in het veld: de 

excursiecommissie heeft zijn best weer gedaan om dat te bewerkstelligen. 
 

Dit jaar waren er veel extra activiteiten: een jubileumweekend op Texel, de eerste dag in 

Ecomare met Arthur Oosterbaan als gastheer, en de tweede dag drie parallelle excursies 

op het eiland. Op de eerste dag in Ecomare stond het thema ‘Schatten uit de Noordzee’ 

centraal, met diverse lezingen alsmede filmbeelden van recente duikexpedities in de 
Noordzee. Lof aan alle mensen die hebben meegeholpen om het lustrumwekend tot een 

succes te maken (er komt nog een uitgebreid verslag in Spirula), en vooral ook aan Jaap 

de Boer, die de algehele organisatie voor zijn rekening heeft genomen. 

 
Niet alleen intern, maar ook extern heeft de NMV van zich laten horen. Met ‘Breng je 

schelp’ zijn we tussen 27 september en 29 november door het hele land geweest: 

Leiden, Stein, Rotterdam, Delfzijl, De Koog, Vledder, Noordwijk, Maastricht, Enschede, 

Lelystad, Scheveningen, Leeuwarden en Goes. Coördinator was Jaap de Boer. We waren 



 11 

te gast bij verschillende musea en bezoekerscentra, en iedereen mocht zijn/haar 

schelpen ter determinatie meenemen, er werden lezingen georganiseerd en andere 

activiteiten zoals kleine tentoonstellingen. Het was een flinke tijdsinvestering voor veel 

mensen, maar het waren leuke dagen, waarbij honderden belangstellenden meer te 
horen hebben gekregen over mollusken en over schelpen verzamelen. Een verslag van 

‘Breng je schelp’ kunt u in Spirula tegemoet zien. Toch moet worden gezegd: ondanks 

alle publiciteit in lokale en landelijke media was de opkomst aan ‘schelpenbrengers’ 

aanmerkelijk lager dan gedacht. ‘Breng je schelp heeft dan ook niet direct geleid tot de 
beoogde aanwas van nieuwe leden. In andere opzichten was het echter zonder meer een 

geslaagde manifestatie waarmee we een goede exposure hebben gekregen.    

 

Er zijn flyers en posters gemaakt voor ‘Breng je schelp’, en er is een nieuwe flyer 
gemaakt betreffende onze vereniging (alle ontworpen door Jan Johan ter Poorten; tekst 

door Jaap de Boer). Daarnaast hebben we nu twee prachtige banners (eveneens 

ontworpen door Jan Johan), die we kunnen gebruiken als aandachttrekker bij andere 

activiteiten, zoals in Antwerpen en in Öhringen, en de landelijke SOVON-dag (dit jaar 

voor de tweede keer samen met Stichting ANEMOON). 
 

Voor ons jubileumjaar waren een drietal geschenken in het vooruitzicht gesteld: Een 

nieuwe veldgids voor Nederlandse land- en zoetwatermollusken (uit te geven door de 

KNNV), een tweetal nieuwe zoekkaarten (fossiele bivalven en fossiele gastropoden die 
aanspoelen op ons strand; evenals onze drie andere zoekkaarten uit te geven door Haus 

der Natur), en een hernieuwde systematische naamlijst van Nederlandse mollusken met 

Nederlandse namen (de vorige is van 1994). Door buitengewoon trieste gebeurtenissen, 

ziekte, en daarnaast een erg ongelukkige samenloop van omstandigheden, hebben we u 
nog niets kunnen bieden. Wel is er reeds veel gedaan, en we hopen dit jaar dan ook 

tenminste een tweetal beloften over 2014 te kunnen verwezenlijken. Zo is het de 

bedoeling om de genoemde veldgids tijdens de najaarsvergadering uit te reiken, 

gekoppeld aan een symposium over de Nederlandse continentale molluskenfauna. 
 

We gaan door met de aangekondigde verbeterslag. Onze tijdschriften krijgen allen een 

facelift: Basteria komt op A4 formaat, en Spirula en Vita Malacologica krijgen een nieuwe 

cover (evenals Basteria), en wel zo dat de tijdschriften meer één geheel uitstralen en in 

één oogopslag te zien is dat het NMV uitgaven zijn. Laat u verrassen door het resultaat! 
Spirula zal vanaf 2015, vanwege kostenbesparende overwegingen, 4 keer per jaar 

uitkomen: de streefdata zijn 1 maart, 1 juni, 1 september, en 1 december. De inhoud zal 

weer gemengd zijn: de scheiding land/zoetwater en marien komt te vervallen. Qua 

volume (aantal pagina’s) zal er niets veranderen: het worden vier dikkere nummers 
(tenminste …. als u de redactie van kopij voorziet!). 

 

Op het programma staat tevens het in een nieuw jasje gieten van de website. Dat zal 

een stevige klus worden – we zullen naar het zich laat aanzien daarbij ook externe hulp 
inhuren om tot een vriendelijker gebruikssysteem te komen, zodat de toekomstige 

webmaster minder obstakels op zijn/haar weg tegenkomt. Dit jaar is het er niet van 

gekomen: het jubileumjaar leverde teveel extra werk op om dit er nog eens bij te doen. 

 

Ook dit jaar werd de tijdschriften verzending weer vanuit Appingedam geregeld. Er 
werden in totaal 3221 poststukken verzonden, en wel in de volgende categorieën : 

Spirula Nederland             1643 x 

Spirula Europa                     473 x 

Spirula buiten Europa        118 x 
Basteria Nederland             203 x 

Basteria Europa                    97 x 

Basteria buiten Europa         34 x 

Spirula + Vita Malacologica NL  141 x 
S + VM Europa                      43 x 

S + VM buiten EU                 11 x 
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Overige zendingen/nazendingen  101 x 

2015 Basteria 78 4/6    337 x 

 

Het gezamenlijk verzenden van de tijdschriften heeft dit jaar dus één keer 
plaatsgevonden, hetgeen kostenbesparend is, terwijl het een vergelijkbare hoeveelheid 

werk qua verzending met zich meebrengt. Ik hoop dat we dit ook gedurende 2015 

kunnen voortzetten, met name ook door het nieuwe A4 formaat waarop de Basteria zal 

gaan verschijnen. Zaak is dan wel om de verschijningsdata zoveel mogelijk te 
synchroniseren. 

 

Als bestuur hoeven we ons – net als voorgaande jaren – niet te vervelen. We hopen op 

jullie  medewerking om er opnieuw 80 jaar aan vast te kunnen plakken. De NMV is één 
van de oudste malacologische verenigingen van Europa, en nog steeds een van de 

grootste. Een mooie prestatie voor ons kleine landje. 

 

Hieronder staan een aantal gegevens, over het reilen en zeilen van de vereniging in 

getallen. Dat wordt reeds jarenlang nauwgezet geregistreerd door Rob Vink, waarvoor 
onze grote dank. 

 

Jan Kuiper i.s.m. Ruud Bank 

 
 

Jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spirula 416 530 481 470 503 545 541 548 530 513 484 456 414 404 399 

Basteria 411 519 479 439 440 486 482 484 454 451 423 394 341 327 308 

Vita Malacologica 0 0 0 251 250 270 269 270 258 260 246 232 207 199 188 

Gewoon Lid (G) 534 657 605 572 583 594 588 601 579 483 451 419 397 397 390 

Huisgenootleden (H) 16 20 16 16 17 18 16 16 15 17 17 16 11 11 10 

Jeugdleden (J)                   5 4 5 4 4 4 

Ereleden (E) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

Lid voor het leven (L) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3 2 2 2 

Ruilabbonementen (R) 60 64 68 68 59 61 62 62 65 61 61 56 17 13 13 

via Agent (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 36 32 33 30 19 

Totaal aantal leden 558 685 629 596 608 620 612 625 602 513 575 533 466 459 440 

                

                

       = inclusief records ‘via Agent’     

 

 

2015 Spirula Basteria 

Vita 
Malacologica 

Gewoon Lid 374 276 176 

Ereleden 2 2 1 

Lid voor het leven  2 2 2 

Jeugdlid 4 0 0 

Ruilabbonementen  5 9 5 

via Agent 12 19 4 

totaal 399 308 188 
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Verdeling van Basteria per land 
  

Verdeling Vita Malacologica / land 
 

   

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Australia 5 5 5 5 5 4  Australia 2 2 2 2 2 2 

Austria 2 2 2 2 2 2  Austria 2 2 1 1 1 1 

Belgium 21 18 18 15 18 18  Belgium 12 12 10 9 10 10 

Brazil 3 3 3        Canada 1 1 1 1 1 1 

Canada 2 2 2 2 2 2  France 5 4 5 4 4 4 

Croatia 1 1          Germany 11 10 11 11 12 12 

Denmark 1 1 1 1 1    Greece 1 1 1       

Finland           1  Hungary 1 1         

France 8 7 8 5 5 5  Israel 1 1 1 1 1 1 
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Germany 29 28 26 25 22 22  Italy 11 9 9 8 8 8 

Greece 1 1 1        Malta 1 1 2 2 2 1 

Hungary 5 4 3 1 1 1  Nederland 185 179 167 150 143 136 

Ireland 1 1 1        
New 
Zealand 1 2 1       

Israel 1 1 1 1 1 1  Norway 1   1       

Italy 39 37 32 25 25 25  Philippines 1 1 1 1 1 1 

Japan 3 3 3 1 1 1  Portugal 1 1 1       

Korea 1 1 1 1 1 1  Singapore 1           

Malta 2 2 2 2 2 1  Slovenia 1   1       

Nederland 247 235 219 208 199 189  Spain 5 4 4 3 2 1 

New 
Zealand 3 3 3 2 2 2  Sweden 2 2 2 2 2 2 

Nigeria 1 1 1 1 1 1  Switzerland 1 1 1 1 1 1 

Norway 2 2 2 1      Turkey 1           

Peru 1 1 1        U.K. 6 6 5 5 5 3 

Philippines 1 1 1 1 1 1  U.S.A. 6 6 5 6 5 4 

Poland 3 3 2                      

Portugal 4 4 4 2 2 2  Totaal 260 246 232 207 200 188 

Russia 2 2 2               

Singapore 1                   

Slovenia 1   1               

South 
Africa 2 2 2 1 1 1         

Spain 8 7 7 5 4 3         

Sweden 2 2 2 2 2 2         

Switzerland 3 3 3 3 3 2         

Taiwan 1 1 1               

Turkey 2 1   1 1 1         

U.K. 11 11 11 8 8 5         

U.S.A. 27 27 23 20 18 15         

               

Totaal 447 423 394 341 328 308         

 

 

Verdeling van Spirula per land 
  Determinatiedagen 

    

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Datum # bezoekers 

Australia 3 3 3 3 3 3  24-sep-11 38 

Austria 3 3 2 1 1 2  29-okt-11 35 

Belgium 22 21 19 15 18 18  26-nov-11 31 

Brazil   2          28-jan-12 35 

Canada 2 2 2 2 2 2  25-feb-12 33 

Czech 
Rep. 1 1          24-mrt-12 73 

France 7 6 7 4 4 4  26-jan-13 28 

Germany 27 26 25 24 22 22  23-feb-13 31 

Greece 1 1 1        23-mrt-13 37 

Hungary 3 2 1 1 1 1  27-apr-13 22 

Ireland 1 1 1        27-apr-13 21 

Israel 1 1 1 1 1 1  25-mei-13 23 

Italy 21 19 19 19 17 17  22-jun-13 24 

Japan 1 1 1 1 1 1  24-aug-13 23 

Malta 2 2 2 2 2 1  07-sep-13 16 

Nederland 361 341 321 302 304 300  26-okt-13 37 

New 
Zealand 2 2 2 2 2 2  23-nov-13 27 

Norway 3 3 3 3 2 1  25-jan-14 38 

Philippines 1 1 1 1 1 1  22-feb-14 36 

Poland 2 2 1        22-mrt-14 21 

Portugal 4 3 4 3 2 2  12-apr-14 21 

Singapore 1              

Slovenia 1   1          
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Spain 7 6 6 4 3 2    

Sweden 2 2 2 2 2 2    

Switzerland 1 1 1 1 1 1    

Taiwan 1 1 1          

Turkey 1     1 1 1    

U.K. 10 10 10 7 6 4    

U.S.A. 20 20 18 15 12 11    

Uruguay 1 1 1          

                 

Totaal 513 484 456 414 408 399    

 
 

Agendapunt 5: Verslag van de redactie van Basteria over 2014 

 
Basteria Vol. 78 verscheen tot onze grote spijt in 2014 met slechts één aflevering, No. 1-
3 (pp. 1-56), 30.viii.2014, waarna pas 15.i.2015  No. 4-6 (pp. 57-112) volgde. De 

tweede aflevering kwam onder grote tijdsdruk tot stand, waarbij aanvankelijk nog met 

publicatie in 2014 gerekend werd, wat  uiteindelijk door problemen bij de binder niet 

lukte. De verschijningsdatum staat goed op het omslag, zowel voor- als achteraan, maar 

op de eerste bladzijde van de artikelen staat steeds ten onrechte nog 2014 vermeld. Pas 
in een laat stadium kwam een voldoende groot aantal manuscripten beschikbaar, wat tot 

de problemen leidde. De kwaliteit van het drukwerk, tekst en illustraties liet ondanks dit 

alles niets te wensen over. Het aantal pagina’s is wat groter dan in het voorafgaande 

jaar, zonder echter het gemiddelde niveau van daarvoor te bereiken.   
 

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

 

2004  2005   2006   2007  2008   2009  2010 2011   2012  2013  2014 

136    168     168     228    368     160  144 120     152     95      112  pp. 

 
Het aanbod aan manuscripten bleef dus in 2014 een punt van zorg, waar ook in het 

vorige jaarverslag al op werd gewezen. Het vertraagde verschijnen van de tweede 

aflevering van Vol. 78 moet daaraan geweten worden. Het laat redactie en redacteuren 

niet onberoerd, maar een eenvoudige oplossing levert dat niet meteen op. We doen een 

beroep op de leden om mee te werken aan een oplossing. Zoals al eerder naar voren 
werd gebracht wil de redactie graag assisteren bij het samenstellen van manuscripten, 

hulp leveren bij het opzoeken van literatuur, materiaal, enz. Pogingen om een registratie 

van Basteria als SCI-tijdschrift gedaan te krijgen, wat een grotere toestroom van 

manuscripten zou kunnen opleveren, hebben tot nog toe niet het beoogde resultaat 
gehad. 

 

Er werden in Vol. 78 (2014-2015) 12 artikelen en twee boekbesprekingen gepubliceerd. 

Alle bijdragen waren in het Engels. Daarbij waren 22 auteurs en/of co-auteurs uit 9 
landen betrokken. Er werd weer een grote variatie aan onderwerpen behandeld, van 

nomenclatuurstudies tot taxonomische revisies, over recente en fossiele mollusken, met 

land- en zeeslakken en bivalven, waarbij het zoete water dit keer niet aan bod kwam. In 

Vol. 78 werden als nieuw voor de wetenschap beschreven: één genus, 4 subgenera en 3 

soorten landslakken,  4 genera (fossiel) en 11 soorten (waarvan 5 fossiel) zeeslakken, en 
1 soort mariene tweekleppige.  

 

Ook in 2014 werden frankering en verzending weer door Jan Kuiper verzorgd. 

 
Edi Gittenberger, Gijs Kronenberg, Bas Kokshoorn 
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Agendapunt 6: Verslag van de redactie van Spirula over 2014 
 

Het jaar 2014 was een dynamisch jaar voor Spirula. De redactie had in 2013 al 

nagedacht over het uitkomen in september van de 400e editie van het 

Correspondentieblad, sinds 2001 voortgezet onder de naam Spirula. Besloten werd dat 

Spirula 400 een ‘gemengd’ marien en continentaal nummer zou worden, waarin zou 
worden teruggegrepen op publicaties in de nummers 100, 200 en 300. Binnen dat kader 

lukte het auteurs uit te nodigen artikelen te laten schrijven over recente en fossiele 

mariene mollusken, over een zoetwaterslak en over een landslak. Voor de kleurstelling 

van dit bijzondere nummer werd door redacteur Jeroen Goud ‘goudgeel’ voorgesteld. 
Gehoord de spontane reacties van een aantal (bestuurs-)leden van de NMV is dit 

jubileumnummer in de smaak gevallen. 

 

‘We konden [in 2013] nog niet voorzien dat het gemengde karakter van Spirula met 
ingang van 2015 noodgedwongen zou terugkeren’ schreef redacteur Gerard Majoor in de 

inleiding op het jubileumnummer. Maar dat was wel de realiteit: door teruglopende 

inkomsten zag het bestuur zich genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering voor te 

stellen de verschijningsfrequentie van Spirula van 6 naar 4 nummers terug te brengen. 

Om de ‘wachttijd’ tussen het indienen van een manuscript en het verschijnen daarvan 
niet tot een half jaar te laten oplopen besloot de redactie vanaf 2015 per nummer van 

Spirula zowel mariene als continentale artikelen op te nemen. Spirula 401, die eind 

december 2014 verscheen, markeert dus de afsluiting van de reeks exclusief mariene 

respectievelijk continentale nummers van Spirula die in 2001 was ingezet. 
 

Door het overlijden in juli 2014 van Anneke Jansen-Veen, de echtgenote onze DTP-

redacteur Bert Jansen, moest deze zijn werk als DTP redacteur vanaf Spirula 399 

onderbreken. We zijn Willem Faber uitermate dankbaar dat hij z’n vroegere activiteit als 
opmaker weer ter hand wilde nemen, zodat de nummers 399-401, zij het soms met 

enige vertraging, toch konden uitkomen. Gelukkig heeft Rob Vink aangeboden om Bert te 

helpen de draad als DTP redacteur in 2015 weer op te pakken. 

 

Er verschenen in 2014 zes nummers met in totaal 220 pagina’s (2010: 172 pagina’s; 
2011: 156 pagina’s; 2012: 176 pagina’s; 2013: 204 pagina’s). De toename van het 

aantal pagina’s wordt 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. Bovendien werden er twee nieuwe vaste rubrieken 

geïntroduceerd (zie hieronder). 

 

Sommige elementen van Spirula werden zonder wijzigingen gecontinueerd. Bert Jansen 
verzorgde de rubriek ‘Excursies en malacologische agenda Nederland’. De 

literatuurrubriek in de mariene nummers was in handen van Willem Faber, de 

literatuurrubriek in de land- en zoetwaternummers werd verzorgd door Ruud Bank. 

Willem Faber verzorgde ook de rubrieken: ‘Schelpenbeurzen en bijeenkomsten’ en 
‘Weekdieren op postzegels’. Er is nog steeds behoefte aan vrijwilligers die deze ‘kanjers’ 

kunnen bijstaan of aflossen. De rubriek ‘Nieuw in Nederland’, samengesteld door Gerard 

Majoor, verscheen dit jaar in vier nummers. Er werden ‘in memoriams’ gewijd aan 

Anneke Jansen-Veen, Henk Hoenselaar en Piet van Pel. 

 
Om te benadrukken dat Spirula er voor alle leden is en door alle leden ‘gevuld’ kan 

worden zijn er op voorstel van het bestuur met ingang van Spirula 400 twee nieuwe 

rubrieken ingevoerd: ‘Even voorstellen’ en ‘De plek’. In de eerste rubriek wordt een NMV-

lid uitgenodigd uit de doeken te doen hoe hij of zij zich tot de malacologie bekeerd heeft. 
In ‘De plek’ beschrijft een collega-malacoloog een plaats waar hij of zij goede vondsten 

heeft gedaan. In de eerste rubriek wijst een auteur degene aan die na hem of haar de 

rubriek vult. 
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De redactie van Spirula [Jeroen Goud en Rob Moolenbeek (marien), Gerard Majoor (land 

& zoetwater) en Bert Jansen (DTP)] vergaderde in 2014 tweemaal. De redactie is 

verheugd dat Ruud Bank zich heeft opgeworpen als contactpersoon tussen het bestuur 
en de redactie. De verzending van Spirula (en de bijlagen betreffende de NMV) werd 

verzorgd door Jan Kuiper, vrijwilliger bij het Muzeeaquarium te Delfzijl. 

 
Jeroen Goud, Gerard Majoor, Rob Moolenbeek, Bert Jansen 

 
 
 

Agendapunt 7: Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2014 

 
In 2013 was de redactie erin geslaagd om twee nummers uit te brengen en we 

verwachtten dan ook dat we in 2014 opnieuw twee nummers uit zouden kunnen 
brengen. Dat is helaas niet gelukt, ondanks verwoede pogingen van de  redactie. Sterker 

nog, nummer 12 dat we eigenlijk in augustus hadden willen publiceren werd sterk 

vertraagd omdat een aantal toegezegde MSS nogal lang op zich lieten wachten. Dat is 

het beste te zien aan de datum waarop betreffend artikel als publicatie geaccepteerd is 

(te vinden achter elk gepubliceerd artikel). 
 

Daarnaast zag de redactie zich genoodzaakt om een manuscript af te wijzen en is een 

toegezegd manuscript nooit aangekomen, dit ondanks diverse herinneringsmails 

verstuurd aan de auteurs. Daarom is dat nummer ook wat dunner dan de 64 pagina’s 
waar we elke keer op mikken. Zoals in het redactioneel bij nummer 12 te lezen valt heeft 

de redactie toch gekozen om een wat dunner nummer uit te brengen en niet heeft 

geprobeerd om alsnog een ander artikel erbij binnen te halen. 

 
Het goede nieuws is dat nummer 13 in de eerste helft van 2015 gepubliceerd zal worden. 

We hebben dan ook goede hoop dat in dit jaar (2015) jaar de achterstand echt ingelopen 

gaat worden, want aan een tweede nummer wordt reeds gewerkt. 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. 

 

Uiteraard een woord van dank aan onze reviewers, die er mede zorg voor dragen dat de 

kwaliteit van de aangeleverde stukken bewaakt wordt; 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 en die er voor zorgde dat VM 12 nog net 

onder de kerstboom kon. 
 

Gijs Kronenberg, Jan Johan ter Poorten 

 

 
 

Agendapunt 8: Verslag van de webmaster over 2014 
 

Geen verslag ontvangen. 

 
 

Agendapunt 9: Verslag van de excursiecommissie over 2014 
 

 
03 mei 2014: De Kerf bij Schoorl 
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Dit was de eerste NMV-excursie van het jaar en georganiseerd door Gerard van der 

Velde. Met schitterend weer liepen de 11 deelnemers over het strand van Bergen aan 

Zee naar De Kerf. 

De Kerf is kunstmatig aangelegd door de duinen door te graven met de bedoeling dat 
hier zich een slufter zou ontwikkelen met een permanente open verbinding met de zee. 

Hierdoor zou bij hoogwater een plas achter de duinen gevuld worden met zeewater. Door 

het daar aanwezige zoete water zou er dan een brakwatergebied ontstaan. Helaas was er 

na een aantal jaren al een zanddam ontstaan waardoor deze open verbinding weer 
gesloten is. Er zijn wel wat plassen gevuld door regenwater maar helaas zijn daar geen 

zoetwatermollusken in aangetroffen. In totaal zijn 19 soorten landmollusken aangetroffen 

(12 soorten huisjesslakken en 7 soorten naaktslakken). Op het strand is incidenteel wat 

opgeraapt maar hiervan is geen lijstje bijgehouden. 
Wederom een geslaagde excursie dankzij de begeleiding van Bert Buizer die boeiende 

zaken kon vertellen, en de toestemming van Staatsbosbeheer om ons in het duingebied 

buiten de paden te begeven. 

 

14 juni 2014: De Dordtse Biesbosch  
In de voorbereiding voor deze excursie heeft Anthonie van Peursen contacten gelegd met 

de Staatsbosbeheerboswachters van dit gebied en wederom hebben we toestemming 

gekregen om in dit gebied een excursie/inventarisatie uit te voeren tevens met het doel 

om aan te tonen of de Getijdeslak [Mercuria similis (Draparnaud, 1805), naamgeving 
Fauna Europea] er nog voorkomt. Tijdens de NMV-excursie in 1999 is deze soort op twee 

plekken aangetroffen. Het Getijdeslakje kwam nog steeds op beide locaties voor. 

Staatsbosbeheer heeft de groep in twee keer gratis overgezet en tijdens de hele tocht 

zijn we begeleid door de boswachter-monitoring T. Muusse. Hij wist veel over het gebied 
te vertellen en zocht heel enthousiast mee. 

In totaal zijn er 50 soorten mollusken aangetoond: 23 land (19 soorten huisjesslakken en 

4 soorten naaktslakken) en 27 zoetwater (17 soorten huisjes slakken en 10 soorten 

tweekleppigen). Dit aantal wordt waarschijnlijk nog groter omdat nog een aantal soorten 
(o.a. Pisidium en Vallonia) op naam gebracht moet worden. 

Mede dankzij de grote opkomst van de leden van de BVC (Belgische Vereniging voor 

Conchiologie) was dit een excursie met in totaal 22 deelnemers.  

 

21 juni 2014: Lauwersmeer 1000-Soortendag 
Ook in 2014 heeft de NMV - dit keer met een kleiner aantal leden (omdat er veel op 

vakantie waren) - een bijdrage geleverd aan de door het EIS (European Invertebrate 

Survey) en Staatsbosbeheer georganiseerde 1000-Soortendag. In totaal waren we met 9 

personen voor de molluskeninventarisatie, zodat we ons in drie groepen konden 
verdelen. Zo kon de westzijde, de oost & noordzijde en de zuidzijde van het 

Lauwersmeergebied geïnventariseerd worden. Van de boswachter van Staatsbosbeheer 

werden de nodige vergunningen verkregen om de anders niet toegankelijke gebieden te 

mogen betreden. 
In totaal zijn er 45 soorten mollusken aangetoond: 24 land (20 soorten huisjesslakken en 

4 soorten naaktslakken) en 21 soorten zoetwater mollusken (14 soorten huisjes slakken 

en 7 soorten tweekleppigen). Ook is er naar mariene mollusken gezocht, voornamelijk in 

de voormalige zeebodem aan de kant van het Lauwersmeer en een aantal soorten op de 

Waddenzeedijk. In totaal werden 12 mariene soorten aangetroffen. Tot nu toe zijn er 
meer dan 1600 soorten aangetoond in het gebied, waarvan (dus) 45 soorten mollusken 

(24 land en 21 zoetwater). 

De dag is afgesloten met een barbecue, aangeboden door Staatsbosbeheer. 

 
 

19 & 21 september 2014: Texel 

In het kader van het 80 jarige jubileum van de NMV was op vrijdagmiddag 19 september 

voor de vroegkomers een excursie op het Natte Vlak. Op 21 september waren er drie 
excursies; een mariene excursie, een wad-excursie en een brakwater/land-excursie. De 

excursie op 19 september en de brakwater/land-excursie op 21 september stonden onder 
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leiding van Anthonie van Peursen. Op 19 september was de excursie op het Natte Vlak en 

zijn er 7 soorten mollusken aangetoond (6 zoetwater en 1 land). 

De brakwater/land-excursie op 21 september bestond uit twee locaties. Bij de eerste 

locatie De Slufter waren er ca. 20 deelnemers. Bij het tweede deel was er een geringer 
aantal deelnemers, deels omdat een aantal personen weer terug naar huis ging en deels 

omdat een aantal de aansluiting met de rest van de groep miste en op een andere locatie 

hebben gezocht. In totaal zijn op deze verschillende locaties 30 soorten mollusken 

aangetoond (2 brakwaterslakken, 2 mariene tweekleppigen en 26 landslakken waarvan 5 
naaktslakken). 

De mariene excursie op 21 september, met 14 deelnemers, stond onder leiding van Marc 

Lavaleye. De meest fanatieke deelnemers fietsten maar liefst 40 kilometer langs het wad 

en via De Slufter weer terug. Zeker het vermelden waard is de vondst van de Kleine 
Alikruik (Melaraphe neritoides) op de zeedijk bij het NIOZ. Verderop werd aan de 

waddendijk enthousiast gezocht naar o.a. de Tere dunschaal (Abra tenuis). Bij De Slufter 

werd het Muizenoortje (Myosotella myosotis) gevonden. 

De wadexcursie, met 10 deelnemers, werd geleid door Job ten Horn, onderzoeker bij het 

NIOZ. Hij had een steekbuis bij zich, zodat de wadbodem goed bemonsterd kon worden. 
Het startpunt lag dichtbij De Cocksdorp, op de noordpunt van Texel. Bij het natuurgebied 

De Schorren vonden we op de kwelderrand aanspoelsel met talrijke doubletten van de 

Tere dunschaal. Tenslotte werd een bank met imposante Japanse oesters (Crassostrea 

gigas) bezocht.  
De dag werd afgesloten met warme dranken of iets sterkers bij Klif 23 in Den Hoorn.  

  

18 & 19 oktober 2014: Zuid Limburg 

Deze excursie is voorbereid door Gerard Majoor, naast NMV-lid ook lid van de MSL 
(Mollusken Studiegroep Limburg). Bij de voorbereiding heeft hij overlegd met de contact 

persoon Marc Hansen van de BVC (Belgische Vereniging voor Conchiologie). 

Bij het opstellen van dit verslag was het totaal aantal gevonden soorten van beide 

excursies nog niet bij mij (Anthonie) bekend. 
Op 18 oktober was de excursie met zowel locaties in België alsook in Nederland. Met 27 

deelnemers kan er wederom geschreven worden over een geslaagde excursie. Op 19 

oktober was er een excursie in de Gaesbeekdal. Aan deze excursie hebben alleen leden 

van de NMV en MSL (sommige zijn lid van beide) deelgenomen, in totaal ging het om 15 

deelnemers. 
 

Overige activiteiten 

Aardig om te vermelden is dat o.a. een aantal leden van de NMV-Excursiecommissie een 

bijdrage hebben geleverd aan een of meerdere ‘Breng je Schelp’ manifestaties.  
Daarnaast was de NMV, net als vorig jaar, aanwezig tijdens de landelijke SOVON-dag in 

Ede (SOVON = Stichting Vogelonderzoek Nederland). Helaas door omstandigheden 

gedwongen moest Rob Vink als enige de NMV-tafel bemensen. Gelukkig was dit ook nu 

een gezamenlijke actie met de Stichting Anemoon, die een tafel naast de NMV-tafel had, 
zodat Rob er niet alleen voor stond. Deze dag vond plaats op 29 november 2014. 

In de afgelopen jaren is de samenwerking met Staatsbosbeheer uitstekend verlopen. Wij 

mogen anders voor het publiek gesloten gebieden betreden en Staatsbosbeheer krijgt de 

gegevens over de aangetroffen mollusken. 

 
Voor zover het nog niet gebeurd is zal een verslag over de bovenstaande excursies 

verschijnen in één van de komende Spirula’s. 

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

informatie ten behoeve van dit verslag. 
 

Anthonie van Peursen, Gerard van der Velde, Bert Jansen, Jaap de Boer 
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Agendapunt 10: Verslag van de penningmeester over 2014 

 

Balans per 31 december 2014 
 

 

Bedragen in € 

 

Activa 2014 2013 2012 2011 2010 

Liquide middelen      

Bank ABN/AMRO 34.377 28.823,40 6.620,49 213,85 13.090,33  

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

Bank ING 2.972 1.008,10 12.517,91 13.045,12 8.824,92  

Deposito ING 10.856 10.729,85 10.552,97 10.436,48 10.213,73  

Robeco (opgeheven in 2014) - 13.895,56 13.614,18 13.383,33 13.165,93  

Pay Pal 74 -  -  -  0,00  

Vorderingen      

Debiteuren 252 - 439,80 368,59 - 

Nog te ontvangen Rente Robeco - 150,68 232,93 230,86 217,40  

Nog te ontvangen Rente ING 91 126,38 176,88 116,49 167,37  

Nog te ontvangen Rente ABN/AMRO 757 1.004,38 1.159,75 1.200,21 761,96  

Tegoed inzake verkopen VM 317 - - - 406,61  

Overige te ontvangen of vooruitbetaalde posten 590 - - - - 

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

Voorraden      

Stelpost bibliotheek 1 0,45  0,45  0,45  0,45  

Stelpost voorraden zoekkaarten 1.300 1.240,45  0,45  0,45  0,45  

Stelpost voorraad enveloppen 1.200     

Stelpost voorraden Basteria en CB 1 0,45  0,45  0,45  0,45  

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

Totaal 113.153 117.344,80  105.681,26  99.361,28  107.214,60  

      

 

  

  

Passiva 2014 2013 2012 2011 2010 

Schulden        

Nog te betalen verzendkosten 1.336 3.126,60 3.615,18 2.377,08 2.729,84 

Nog te betalen drukkosten Basteria 1.665 - 2.041,56 - - 

Nog te betalen drukkosten Spirula - - - - 1.092,00 

Nog te betalen drukkosten Vita Malacologica 5.546 3.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 

Nog te betalen overige kosten 426 364,80 43,65 44,00 45,33 

Vooruit ontvangen contributie 5.120 8.176,98 3.329,75 2.388,00 12.006,48 

      

Voorzieningen en eigen vermogen      

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

Reservering 90-jarig jubileum 1.191     

      

Eigen vermogen 97.869 97.676,32 81.893,58 82.794,66 77.583,41 

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

Totaal 113.153 117.344,80 105.681,26 99.361,28 107.214,60 
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Staat van baten en lasten over 2014 en Begroting voor 2015 

 

             

Baten (inkomsten) Begroting   Resultaat Begroting   Resultaat Begroting  

  2015  2014 2014  2013 2013 

         

Contributie  21.000  21.554 21.000,00  21.988,63 23.000,00 

Verkoop zoekkaarten 2.000  1.997 2.000,00  2.089,90 2.000,00 

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

subtotaal 23.000  23.551 23.000,00  24078,53 25.000,00 

Auteursbijdragen en donaties 300  1.120 125,00  510,75 125,00 

Verkoop oude Basteria en Spirula 100  197 40,00  82,50 135,00 

Verkoop losse VM 800  1.224 500,00  25,00 500,00 

Verkoop Schepman boek 50  75     

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

Bibliotheek verkoop 0  250 585,00  17.382,31 500,00 

Diverse baten   210     

Rente bankrekeningen /deposito’s  850  963 1.300,00  1.329,89 1.500,00 

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

 Baten 25.100  27.590 25.550,00  43.408,98 28.260,00 

        

Lasten (uitgaven) Begroting   Resultaat Begroting   Resultaat Begroting  

  2015  2014 2014  2013 2013 

        

Drukkosten Basteria 3.500  3.250 4.000,00  3.488,20 3.800,00 

Portokosten Basteria    2.800,00  1.423,11 2.800,00 

Drukkosten Spirula 9.000  11.095 10.000,00  9.934,11 8.000,00 

Portokosten Spirula    5.500,00  5.536,88 5.000,00 

Stelpost drukkosten VM 2.700  2.546 3.000,00  3.000,00 3.000,00 

Stelpost portokosten VM     600,00  650,00 600,00 

Verzendkosten (Basteria, Spirula, VM) 5.000  5.715     

Enveloppen  400  530 1.000,00  701,80 1.000,00 

Kostprijs zoekkaarten 1.500  1.634 1.000,00  1.682,50 1.000,00 

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

subtotaal 22.100  24.770 27.900,00  26.416,60 25.200,00 

Aanwas handbibliotheek 400  0 750,00  407,28 p.m. 

Bestuurskosten en algemene kosten 500  385 2.500,00  3.656,75 1.500,00 

Kosten website 400  385 360,00  363,00 360,00 

Kosten Algemene Vergaderingen 500  536 500,00  226,00 500,00 

Beurskosten  300  250 p.m.  0,00 p.m. 

Bankkosten 400  371 300,00  314,15 200,00 

Diversen / onvoorzien 500  0 500,00  0,00 500,00 

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

Dotatie reservering lustrum 90-jarig bestaan   700 0,00    

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

Lasten 25.100  27.398 32.810,00  31.383,78 28.260,00 

        

Exploitatieresultaat (positief in 2014) 0  192 -7.260,00  12.025,20 0,00 

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

  25.100  27.590 25.550,00  43.408,98 28.260,00 
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Toelichting op de balans per 31 december 2014 

 

Algemeen 
Alle bedragen zijn voor het eerst afgerond in hele euro’s. Het is voor het eerst dat 

ondergetekende een verslag voor u heeft opgesteld. 

 

Activa 
De activa bestaan voornamelijk uit geldrekeningen en spaarrekeningen of deposito’s. 

daarnaast zijn er vorderingen welke in het volgende verslagjaar aflopen, met 

uitzondering van het depot bedrag bij de Post.nl  

 
Passiva 

De passiva bestaan uit reserveringen voor nog te betalen kosten en posten welke 

betrekking hebben op het verslagjaar en door leden in het verslagjaar vooruitbetaalde 

contributies voor het volgende jaar.  

Het 80-jarig jubileumfonds is besteed aan kosten inzake Breng-je-schelp zijnde € 2.553,-
- en de lustrum viering op Texel zijnde € 1.956,--. Het resterende saldo ad € 491,-- is 

toegevoegd aan de reservering voor het 90-jarig jubileum. Aan dit fonds wordt in de 

komende jaren telkens € 700,-- toegevoegd. Overigens is door de voorzitter nog e.e.a. 

aan geschenken toegezegd welke nog niet zijn gerealiseerd en waarvan de kosten deels 
uit dit fonds bestreden kunnen worden. E.e.a. is niet verder begroot door uw 

penningmeester. 

 

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2014 € 97.869,--. Uit het huidige eigen 
vermogen blijkt dat de NMV een financieel gezonde vereniging is.  

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 
 

Baten (inkomsten) 

De inkomsten uit contributies bedroegen in 2014 ruim € 21.500,--. Dat is iets meer dan 

begroot maar toch minder dan in 2013. De leden aantallen vindt u elders terug in de 

convocatie. De tendens van teruglopend aantal leden zet zich, zij het wat minder 
dramatisch, door. Er resteren nog 10 ruilabonnementen (van de circa 50) welke de 

vereniging aanhoudt op verzoek van Naturalis. Dit zijn abonnementen zonder opbrengst. 

 

Bij de giften etc. zijn te noemen een gift van € 500,-- van de heer A.C. van Bruggen en € 
50,-- van de heer R. Moolenbeek. 

De verkoop van losse VM heeft is hoog door een verantwoording van 2 jaar losse verkoop 

door Conchbooks. De penningmeester (Fred) had in voorafgaand jaar geen bate 

opgenomen vanwege het ontbreken van de opgave door Conchbooks ten tijde van het 
opmaken van het financieel verslag over 2013. 

 

Lasten (uitgaven) 

Over 2014 zijn de uitgaven beperkt door het bestuur. Vooral de uitgaven met betrekking 

tot de bladen is beperkt door lagere aantallen te laten drukken. Dit heeft ook te maken 
met het opzeggen van 40 ruilabonnementen omdat de bibliotheek is opgeheven. Spirula 

is 6x verschenen, Basteria 2x en VM 1x. 

Vooral opvallend is de fors lagere uitgaven aan bestuurskosten. Bedacht moet worden 

dat de kosten van de najaarsvergadering (Texel) bestreden zijn uit het jubileum fonds. 
 

Resultaat 

Er is een bescheiden positief resultaat behaald van € 192,--. Dat is een doorbreking van 

de trends van afgelopen jaren.  
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(Als we geen rekening houden met de opbrengst van de verkoop van de bibliotheek in 

2013, dan was er een negatief resultaat van € 5.304,-- geweest in 2013).  

 

Toelichting op de begroting voor 2015 
De begroting van 2015 laat een resultaat zien van € 0,00. Voor het eerst sinds jaren 

wordt er geen negatief saldo begroot. De penningmeester verwacht dat een terugloop in 

leden deels opgevangen wordt door de prijsverhoging van € 2,- voor Spirula welke is 

besloten op de vorige ALV en wat is doorgevoerd in de contributiestructuur.  
Verder laat de begroting lagere kosten van vooral Spirula zien, hetgeen te maken heeft 

met gepland 4x verschijnen in plaats van 6x zoals al voorgesteld is in de vorige ALV. 

Ook nu zijn de bestuurskosten bescheiden begroot, hetgeen een scherpe doelstelling is 

van het bestuur. Dit wordt veroorzaakt doordat weinig bestuursleden kosten 
doorbelasten. 

Verder zet de trend door dat de rente inkomsten lager worden als gevolg van lagere 

rente percentages.  

 

Hopelijk zet mijn nihil begroting aan tot positief denken over de ontwikkeling van de 
NMV. We moeten af van de negatieve spiraal. 

Het verder verfraaien van het uiterlijk van de bladen, betere afstemming van de opmaak 

en betere afstemming van de inhoud voor de doelgroepen moet het mogelijk maken dat 

de verdere teruggang in leden wordt tegengegaan. Uw penningmeester hecht eraan te 
vermelden dat Basteria en VM bijdragen tot een gezonde begroting. Abonnementen op 

deze bladen zijn voor de vereniging van groot belang. Daarom is het belangrijk goede en 

vooral interessante bijdragen van auteurs te krijgen welke door een breed publiek 

gewaardeerd worden. Dat bevordert ook de losse verkoop van de bladen en dat maakt 
ook de penningmeester gelukkig. 

 

Tot slot 

Rest mij niets anders dan u te danken voor het zorgvuldig lezen van dit financieel 
verslag, uw intelligente vragen en de inzet van Fred Vervaet voor de financiële 

belangenbehartiging voor het jaar 2014, immers, ik ben pas in de ALV van april 2014 

benoemd en nog lang daarna heeft Fred zich nog ingezet. Ik dank ook Rob Vink voor de 

goede samenwerking met betrekking tot de ledenadministratie. 

 
Aart Dekkers (Blokker, 23 februari 2015)  

 

 

 

Agendapunt 11: Verslag van de penningmeester STIBEMAN over 2014 

 
Balans per 31 december 2014      
 
      

           

Activa 2014 2013 2012 2011 2010 

            

Postbank 27.708 700,13 1.156,16 1.082,69 1.002,31 

Roparco zakelijk [opgeheven in 2014] 0 26.541,75 21.066,35 20.656,44 20.285,46 

 0 0,00 5.185,00 5.097,08 5.000,00 

Nog te ontvangen rente 0 274,21 290,40 497,93 500,00 

            

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

Totaal 27.708 27.516,09 27.697,91 27.334,14 26.787,77 
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Passiva 2013 2013 2012 2011 2010 

            

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

Eigen vermogen 27.708 27.516,09 27.697,91 27.334,14 26.787,77 

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

Totaal 27.708 27.896,40 27.697,91 27.334,14 26.787,77 

          

      

      

Staat van baten en lasten over 2014     

      

           

INKOMSTEN          

  2014 2013 2012 2011 2010 

            

Rente 253 274,21 290,40 465,99 739,25 

Donaties 27 227,17 177,17 177,17 252,17 

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

  280 501,38 467,57 643,16 991,42 

            

UITGAVEN           

  2014 2013 2012 2011 2010 

            

Bureaukosten 88 83,20 103,70 96,79 81,64 

Toegekende subsidies  600,00 0 0 0,00 

Exploitatieresultaat 192 -181,82 363,87 546,37 909,78 

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

  280 501,38 467,57 643,16 991,42 

 
 
Toelichting 
 

Staat van baten en lasten 

 

Inkomsten 
De rente is bij het opheffen van de Roparco rekening ontvangen.   

Uitgaven 

Alleen kosten van de bankrekeningen. 

Aanvragen tot steun 
In het verslag jaar is 1 aanvraag ontvangen. Het verzoek is uitgegaan naar de aanvrager 

om een onderbouwing van zijn verzoek in te dienen, doch hierop is niets meer 

ontvangen. 

 
Balans 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat geheel uit aangehouden liquide middelen. 
 

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

 

Aart Dekkers (Blokker, 27 februari 2015) 
 

 

 

Agendapunt 12: Verslag van de kascommissie over 2014 en décharge 

penningmeester over 2014 

 

 
 

Agendapunt 13: Décharge kascommissie over 2014 

 

 
 

Agendapunt 14: Benoemingen bestuur 

 
Rob Vink zit nu 6 jaar in het bestuur en treedt statutair af zonder herkiesbaar te zijn. Rob 

heeft vele taken vervuld binnen de vereniging vervult, en we zullen hem dan ook node 

missen. Het bestuur heeft Sylvia van Leeuwen bereid gevonden om zich kandidaat te 
stellen voor het bestuur. Jan Kuiper treedt statutair af (hij heeft het eerste termijn van 3 

jaar erop zitten); hij stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn. Hij wil echter niet 

meer als secretaris fungeren. Als er geen tegenkandidaten zijn voor Sylvia of Jan, zal 

Sylvia de taak van secretaris op haar nemen, en zal Jan zal onder meer de verzending 

van de tijdschriften blijven verzorgen. DE overige bestuursleden zijn niet aftredend. 
Tegenkandidaten kunnen tot voor de aanvang schriftelijk bij de huidige secretaris worden 

voorgedragen. Hun kandidatuur moet gesteund worden door minstens 3 leden (artikel 2 

van het huishoudelijk reglement).  

 
 

Agendapunt 15: Rondvraag en sluiting 

 
 

 
 

 

Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden binnen de NMV en wie 

daarbij betrokken zijn na 25 april 2015: 

 
Bestuur 

 Voorzitter: Ruud Bank (tevens: contact met tijdschrift redacties) 

 Penningmeester: Aart Dekkers 

 Secretaris: Sylvia van Leeuwen 
 Leden: Jaap de Boer, Gab Mulder, Jan Kuiper, Henk Menkhorst 

 

Tijdschriftredacties 

 Spirula: Gerard Majoor, Jeroen Goud, Rob Moolenbeek, Bert Jansen 
 Basteria: Edi Gittenberger, Gijs Kronenberg, Bas Kokshoorn 

 Vita Malacologica: Gijs Kronenberg, Jan Johan ter Poorten 

 

Miscellanea 
 Verzending tijdschriften: Jan Kuiper 
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 Rubrieken Spirula: literatuur/boeken/nieuwe soorten (Willem Faber, Ruud Bank); 

postzegels / schelpenbeurzen (Willem Faber); malacologische agenda  (Willem Faber, 

Sylvia van Leeuwen) 

 Determineerdagen: Gab Mulder, Guus Gulden, Henk Menkhorst, Joop Eikenboom 
 Handbibliotheek, reserveringen Naturalis, NMV archief, Ruilabonnementen: Gab 

Mulder 

 Programma voor- en najaarsvergadering: Ruud Bank 

 Excursiecommissie: Anthonie van Peursen, Bert Jansen, Gerard van der Velde, Jaap 
de Boer 

 Vernieuwing website: Jaap de Boer 

 Webmaster huidige website: Rob Vink 

 STIBEMAN: Aart Dekkers, Ruud Bank, Sylvia van Leeuwen, Rob Moolenbeek, Guus 
Gulden 

 Facebook: Sylvia van Leeuwen 

 Bijhouden zoekkaarten: Jan Kuiper 

 Aanspreekpunt manifestaties naar buiten: Natuurdag Ede (SOVON) (Jaap de Boer); 

schelpenbeurs Antwerpen  (Jan Kuiper); schelpenbeurs Ohringen (Jan Kuiper); Muzee 
Scheveningen (Aart Dekkers) 

 Integratie verslagen vanwege Algemene Ledenvergadering (ALV): Ruud Bank 

 

 
 

 

 

                                  


