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Secretariaat NMV: 

Sylvia van Leeuwen  
Van der Helstlaan 19 

3723 EV Bilthoven 

Tel.: 030-2210613 

e-mail: NMV-Secretaris@spirula.nl  

 

 
     Bijlage bij Spirula 406 (2016) 

 
 

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 16 april 2016 

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 Jan Johan ter Poorten: presentatie nieuwe NMV website 

14.00 - 14.30 uur  Edi Gittenberger: Landslakken verzamelen in Bhutan 

14.30 - 15.00 uur Pauze  
15.00 - 15.30 uur Hannco Bakker: Triphoridae in de Indo-Pacific; diversiteit en 

biogeographische verschillen 

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. Of laat een bijzondere vondst zien. De computer met 

beamer staat klaar! 

 

 
Toelichting: 

 Edi Gittenberger heeft een aantal malen Bhutan bezocht, ook wel bekend als “het 

land van de donderdraak”. Het is een land in Azië dat in de Himalaya ingeklemd ligt 

tussen Tibet en India. Malacologische gezien is Bhutan zo goed als onbekend in de 
literatuur, dus er is veel nieuws te melden! 

 Hannco Bakker heeft tijdens zijn master stage in Oostenrijk onderzoek gedaan naar 

de Triphoridae, ook wel bekend als "contrahorentjes". Het is een enorme kleurrijke en 

diverse familie. Hij heeft de soorten uit de Indo-Pacific bestudeerd en met name de 
relatie tussen de diversiteit en verspreiding. 

 U kunt ons deelgenoot maken van malacologische nieuwtjes (reeds aangemeld 

Gerard Majoor over een herontdekte grondwaterlsak in Zuid-Limburg), 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  16  APRIL  2016 

NEDERLANDSE  MALACOLOGISCHE  VERENIGING 

 

 

AGENDA HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
 

1. Opening en agenda 

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de A.L.V. van voorjaar 2015 

4. Verslag van de secretaris over 2015 
5. Verslag van de redactie van Basteria over 2015 

6. Verslag van de redactie van Spirula over 2015 

7. Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2015 

8. Verslag van de webmaster over 2015 
9. Verslag NMV zaterdagbijeenkomsten over 2015 

10. Verslag van de excursiecommissie over 2015 

11. Verslag van de penningmeester over 2015 

12. Verslag van de secretaris / penningmeester inzake STIBEMAN over 2015 
13. Verslag van de kascommissie over 2015 en décharge penningmeester over 2015 

14. Décharge kascommissie 2015 

15. Voorstel aanpassing contributies per 01-01-2017 

16. Benoemingen bestuur 
17. Plannen bestuur voor 2016 

18. Voorstel STIBEMAN 

19. Rondvraag en sluiting 

 

 
Agendapunt 2: Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 

 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

 
Agendapunt 3: Verslag algemene ledenvergadering NMV op 25 april 2015 

 
Aanwezig: Sjaak Beerens, Ruud Bank, Jaap de Boer (verslag), Peter Breeman, Bram 

Breure, Bob Bruins, Martin C. Cadée, Aart Dekkers, Joop Eikenboom, Willem Faber, Leo 

van Gemert, Jeroen Goud, Theo Grootens, Guus Gulden, Ate de Heij, Mello Mellema, Dick 

Hoeksema, Ad Hovestadt, Huub Huneker, Lies Huneker-Konijn, Arie Janssen, Gijs 
Kronenberg, Wim Kuijper, Gerard Majoor, Kees Margry, Rob Moolenbeek, Rina Mounoury-

Palstra, Gab Mulder, Anthonie van Peursen, Jan Johan ter Poorten, George Simons, Bram 

bij de Vaate, Fred Vervaet, Rob Vink, Han de Vries, Theo Ykema. 

 
Afwezig met kennisgeving: Edi Gittenberger, F. Hoenkamp, Bert Jansen, Maarten en 

Carla de Jong, Margreet Kouwenhoven, Jan Kuiper, Sylvia van Leeuwen, Henk 

Menkhorst, Jos van Ooijen, Herman en Hennie Roode, Henk Dijkstra. 

 

 
1. Opening en agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 8 minuten over 11. De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 
 

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken, wel een aantal mededelingen 
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 Er is een aantal afmeldingen ontvangen (zie hierboven). Ook een aantal (aspirant) 

bestuursleden is afwezig. Jan Kuiper is vandaag jarig en ontvangt gasten. Henk 

Menkhorst en Sylvia van Leeuwen hebben vakantie. Rob Vink komt iets later. 

 Theo Ykema meldt dat ons lid Gerrit Doeksen een koninklijke onderscheiding krijgt.  
 De najaarsvergadering van de NMV wordt georganiseerd samen met de KNNV en 

vindt plaats op 10 oktober 2015. Op die dag staan de Nederlandse land- en 

zoetwatermollusken centraal, dit n.a.v. de dan verschenen nieuwe veldgids van Bert 

Jansen. Een locatie wordt nog gezocht. 
 

 

3. Verslag van de ALV van voorjaar 2014 

Over en naar aanleiding van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
 p. 3 punt 4 één na laatste zin: Anthonie van Peursen vraagt naar de uitleg over het 

lenen van werken in de Naturalis-bibliotheek. De voorzitter meldt dat deze uitleg 

inderdaad nog niet verschenen is. Gab Mulder heeft een tekst gemaakt. Deze ligt nu 

ter controle bij de Naturalis-bibliotheek. Na goedkeuring komt hij in de Spirula. 

 p. 4 punt 10 bovenaan: voortvloeien moet voortvloeiende zijn. 
 p. 6 één na laatste alinea: n.a.v. de opmerking in het verslag van Fred Vervaet over 

de mogelijkheid om de Spirula alleen nog digitaal te laten verschijnen zegt Theo 

Ykema te hopen dat dit niet zal gebeuren. De voorzitter verzekert Theo dat er zeker 

een papieren uitgave blijft. Wel wordt nagedacht over digitale beschikbaarheid, o.a. 
over de vraag hoe je dan de beschikbaarstelling regelt. In ieder geval zal er enkele 

jaren vertraging in acht genomen worden. 

 p. 6 nogmaals één na laatste alinea: n.a.v. de opmerking dat de nieuwsbrief naar 

veel meer adressen gaat dan alleen NMV-leden vraagt Theo Ykema of dit klopt, en zo 
ja of er acties worden ondernomen om lezers die niet lid zijn ook lid te maken. De 

voorzitter antwoordt dat hij niet precies weet hoe het zit met de extra lezers. Vanuit 

de vergadering wordt opgemerkt dat hier wellicht gedoeld wordt op WTKG-leden die 

de nieuwsbrief krijgen vanwege de gezamenlijke verenigingsdagen in Naturalis. 
 p. 7 eerste alinea van het onderdeel De batenkant: n.a.v. de opmerking bij (3) over 

het ontstaan van nieuwe manieren van informatie delen en contact leggen door het 

gebruik van sociale media merkt Theo Ykema op dat we ook deze doelgroep zouden 

moeten aansporen om lid te worden. De voorzitter meldt dat het discussieplatform 

van de NMV inmiddels 150 deelnemers heeft, dus redelijk succesvol is. Niet alle 
deelnemers aan het discussieplatform zijn NMV-lid, daar is dus wellicht winst te 

boeken. Momenteel doen we dit niet door actief te werven, maar door te laten zien en 

te vertellen wat we doen. Arie Janssen merkt op dat het ledental van de WTKG juist 

stijgt, waar dat van de NMV terugloopt. Bij de WTKG is een PR-man aangesteld, die 
zijn werk goed doet. Aart Dekkers merkt op dat er in onze vergrijzende vereniging af 

en toe ook een lichtpuntje te ontdekken is: hij kon onlangs in Muzee twee nieuwe 

jeugdleden noteren. De voorzitter merkt op dat ook wij PR-activiteiten hebben 

ondernomen, en dat er het nodige gaat gebeuren op dit gebied, waaronder de 
vernieuwing van de website. De aanpak van de WTKG (met ook spectaculaire acties) 

kan als voorbeeld dienen voor ons. 

 

Het verslag wordt hierna goedgekeurd, met dank aan de opsteller ervan. 

 
 

4. Verslag van de secretaris over 2014 

De voorzitter geeft een overzicht van het afgelopen jaar in lichtbeelden. Hij gaat o.a. in 

op de volgende zaken: 
 Hoogtepunten qua activiteiten waren het lustrumweekend op Texel en de 

manifestatie ‘Breng je schelp’, inclusief tentoonstelling in Tresoar (Leeuwarden). 

‘Breng je schelp’ heeft veel externe belangstelling gegenereerd, maar helaas niet veel 

leden opgeleverd. Het verslag van het lustrumweekend komt in de komende Spirula. 
Een verslag van ‘Breng je schelp’ volgt in een later nummer.  
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 T.b.v. ‘Breng je schelp’ (maar uiteraard ook daarna bruikbaar) is nieuw PR-materiaal 

gemaakt: een NMV-folder en twee banners. De vormgeving, door Jan Johan ter 

Poorten, is zeer geslaagd. Een andere vernieuwing, direct na de vorige ALV 

doorgevoerd door Sylvia van Leeuwen, is de het NMV discussieplatform op Facebook, 
met inmiddels zo’n 150 deelnemers. 

 De drie bladen hebben een facelift gekregen. Jan Johan heeft opnieuw goed werk 

geleverd. Nu is in één oogopslag duidelijk dat het gaat om drie bladen van dezelfde 

vereniging. Jan Johan en het bestuur ontvangen spontaan applaus van de 
vergadering voor deze vernieuwing, niet alleen omdat het uiterlijk is opgefrist, maar 

ook omdat het formaat is genormaliseerd. 

 De drie voorgenomen jubileumuitgaven hebben allen, door diverse oorzaken, 

vertraging opgelopen. De voorzitter verwacht de uitgave van de nieuwe naamlijst dit 
jaar. De uitgave van het nieuwe KNNV-veldgids over land- en zoetwatermollusken, 

van Bert Jansen, wordt in september verwacht, met presentatie op 10 oktober. De 

foto’s van de 2 zoekkaarten (fossiele bivalven en gastropoden) zijn gereed, maar 

moeten nog worden geplaatst in posterformaat. 

 De voorzitter toont het diagram over de ontwikkeling van het ledental, dat ook op p. 
13 van de convocatie is weergegeven. Hij wijst er op dat de plotselinge daling in 2010 

in het diagram is veroorzaakt door een fout (het betreft hier niet het aantal leden, 

maar aantal abonnementen op Spirula).  

 
Vanuit de vergadering worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

 N.a.v. de aanwezigheid van de NMV op Facebook heeft Theo Ykema een persoonlijke 

opmerking, waarvan hij denkt dat die wellicht ook breder leeft. Theo is van mening 

dat foto’s/namen van niet-Facebook-gebruikers (zoals hijzelf) niet zonder meer op 
Facebook geplaatst moeten worden omdat zij dit wellicht bewust niet willen. De 

voorzitter begrijpt het punt, maar vindt dat je hier lastig aan tegemoet kunt komen. 

Bovendien geldt hetzelfde voor bijv. foto’s in Spirula, die ook door niet-leden van de 

NMV gezien kunnen worden. Theo pleit er daarnaast voor om het discussieplatform 
op Facebook maximaal open te zetten, dus toegankelijk te maken voor niet-

Facebookgebruikers. Hij zegt dat Tresoar dit doet, en dat het dus kan. De voorzitter 

geeft aan dat die mogelijkheid hem onbekend is, en zegt toe dat bekeken zal worden 

of dit inderdaad mogelijk is. 

 Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar het verschijnen van de ledenlijst. Deze is 
nog niet gepubliceerd, omdat dit niet mag zonder toestemming van de leden. Jaap de 

Boer merkt op dat er evt. wel een deellijst gepubliceerd kan worden, met alleen leden 

die toestemming hebben gegeven. Met dergelijke gegevens moet echter zeer 

zorgvuldig worden omgesprongen, dus zal dit alleen gedaan worden als we zeker 
weten dat dit mag. 

 Wim Kuijper merkt op dat hij in de afgelopen periode tweemaal uit het ledensysteem 

verdwenen is. Rob Vink legt biedt hiervoor excuses aan en legt uit hoe dit kon 

gebeuren. Het betrof een technisch probleem. 
 

Hierna werd het verslag van de secretaris vastgesteld. 

 

 

5. Verslag van de redactie van Basteria over 2014 
Ook Basteria verschijnt binnenkort in een nieuwe layout. De redactie zegt blij te zijn met 

deze layout. Over het verslag zijn verder geen vragen vanuit de vergadering. 

 

 
6. Verslag van de redactie van Spirula over 2014 

Gerard Majoor licht toe. Hij gaat allereerst in op het gedrukte verslag in de convocatie. 

Op p. 16 onderaan staat een fout: ‘In de eerste rubriek’ moet zijn ‘In beide rubrieken’. 

Deze zin was ten onrechte gecorrigeerd. De vergadering heeft geen verdere vragen over 
het verslag. 
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7. Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2014 

Gijs Kronenberg en Ruud Bank geven toelichting. Dit jaar verschijnen waarschijnlijk twee 

nummers, één over predatie en één over de Enidae. Als dit lukt is de achterstand 
ingelopen. Een aantal platen betreffende de Enidae wordt aan de leden getoond om te 

laten zien dat reeds veel in gereedheid is gebracht. Over het verslag zijn geen verdere 

vragen. 

 
 

8. Verslag van de webmaster over 2014 

Rob Vink geeft aan dat het bestuur heeft besloten om voorrang te geven aan 

vernieuwing van de website, en het onderhoud aan de huidige website op een laag pitje 
te zetten. Wel wordt het hoognodige gedaan. 

 

Jaap de Boer heeft toegezegd de productie van de nieuwe website te zullen begeleiden. 

Daarbij moet professionele kennis worden ingehuurd, vooral t.a.v. vormgeving en 

techniek. Over de inhoud kan/moet vanuit de vereniging nagedacht worden. Eén van de 
voorwaarden waaraan de site moet voldoen is dat hij eenvoudig zelf bij te houden moet 

zijn door daartoe gerechtigde verenigingsleden. De oude site sterft op den duur uit.  

Guus Gulden vindt het jammer dat er op dit vlak nog geen voortgang geboekt is; vorig 

jaar was de vernieuwing ook aangekondigd. Hij is niet de enige: meerdere leden hebben 
aangegeven dat vernieuwing van de site nu echt nodig is. De voorzitter zegt dat er veel 

energie is gaan zitten in de lustrumviering, en dat dit ten koste is gegaan van de 

vernieuwing van de website. Dit jaar heeft deze vernieuwing de hoogste prioriteit. 

 
 

9. Verslag van de excursiecommissie over 2014 

Anthonie van Peursen heeft verder geen opmerkingen bij het verslag. Hij maakt van de 

gelegenheid gebruik om de excursieplannen voor het komende seizoen nader toe te 
lichten. Ook vraagt hij om verdere suggesties t.a.v. te inventariseren gebieden. Het 

verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

10.   Verslag van de penningmeester over 2014 
Aart Dekkers geeft toelichting bij de cijfers 

 Het belangrijkste is dat we in 2014 op basis van de normale exploitatie geen verlies 

hebben geleden, en dat we voor 2015, eveneens op basis van reguliere exploitatie, 

een sluitende begroting kunnen presenteren, vooral doordat sprake is van lagere 
kosten. 

 In de begroting zijn t.b.v. de duidelijkheid de cijfers iets anders gepresenteerd: de 

verzendkosten zijn samengevoegd in één bedrag omdat bladen nu gecombineerd 

verzonden worden.  
 Een vergelijkende analyse wijst uit dat de drukkosten van de Spirula wellicht omlaag 

kunnen. 

 De kosten van de jubileumuitgaven zijn niet verwerkt in de begroting omdat de 

hoogte ervan nog zeer onduidelijk is. Wel is duidelijk dat de jubileumreservering 

vrijwel uitgeput is door de activiteiten in het lustrumjaar: het weekend Texel en 
‘Breng je schelp’ en het design/de uitgave van de nieuwe NMV folder.  

 Voor de volgende lustrumviering (90 jaar) wordt een hogere reservering 

aangehouden. 

 Het is duidelijk dat de kosten voor de jubileumuitgaven in 2015 komen, maar de 
bedragen zijn nog erg onduidelijk, en ook is het onduidelijk of bepaalde kosten 

wellicht gedekt kunnen worden via een STIBEMAN-aanvraag. In  dat laatste geval is 

het namelijk niet nodig een post op te nemen in de NMV-begroting. 

 Hetzelfde geldt voor de kosten van de nieuwe website. Ook hier is nog zeer 
onduidelijk wat de kosten zullen zijn. 
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Reacties: 

 Vanuit de vergadering wordt gesteld dat er een post ‘onvoorzien’ opgenomen had 

kunnen worden. De penningmeester geeft aan dat het inzicht hier niet echt door 

vergroot wordt, omdat de kosten nog te onduidelijk zijn.  De voorzitter merkt op dat 
bovendien nog onduidelijk is hoeveel mogelijke samenwerkingspartners kunnen 

bijdragen aan de uitgaven. De Nederlandse naamlijst bijvoorbeeld kan wellicht samen 

met de Stichting ANEMOON uitgegeven worden. Voordeel van deze 

begrotingsopstelling is dat alle structurele, reguliere uitgaven er nu goed in staan en 
tot een sluitend beeld leiden. De niet bekende bedragen zijn eenmalig. We hebben 

hiermee dus goed inzicht in de lopende geldstromen.  

 Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat wat betreft de kosten van de Spirula 

wellicht ook de eigen drukker de kosten kan verlagen. Jeroen  Goud sluit hierbij aan 
met het verzoek om de huidige drukker de kans te geven om te reageren op de 

concurrerende offerte. Jeroen geeft aan dat de drukkosten vaak  hoger uitvallen door 

meerwerk (niet-ideaal aanleveren). Daar moet ook met een evt. nieuwe drukker mee 

rekening gehouden worden. 

 Gijs Kronenberg merkt op dat in de begroting de kosten zijn opgenomen voor uitgave 
van slechts één nummer Vita Malacogica. 

 

De begroting voor 2015 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 
 

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

De penningmeester licht toe. STIBEMAN heeft in 2014 geen uitgaven gedaan die te 

maken hebben met de doelstelling van STIBEMAN (bevordering van de malacologie in 
Nederland). Het bestuur van STIBEMAN wil zelf actiever worden bij de besteding van 

middelen, omdat aanvragen van buiten de stichting uitblijven.  Uiteraard moet bij de 

besteding van de middelen wel voldaan worden aan de voorwaarden, zowel eigen 

voorwaarden als de voorwaarden die nodig zijn t.b.v. de ANBI-status. 
 

Zowel NMV als STIBEMAN hebben de ANBI-status. De besteding van m.n. de STIBEMAN-

gelden moet beter onder de aandacht gebracht worden, ook op de website. Op de 

huidige site is ingespeeld op de ANBI-status, maar aan een paar voorwaarden moet nog 

voldaan worden. Hier wordt in de komende tijd invulling aan gegeven.  
 

De voorzitter geeft aan dat beide ANBI-statussen recht overeind staan. Het opgaan van 

STIBEMAN in de NMV is momenteel niet meer actueel. De voorzitter verzekert dat het 

bestuur ervoor zal waken om legaten niet te gebruiken voor het dekken van evt. 
tekorten.  

 

Fred Vervaet meldt dat de belastingdienst heeft aangegeven kleine ANBI-clubs te willen 

opheffen (casus Den Bosch). Hij vraagt wat het bestuur hier mee doet. De 
penningmeester zegt dat we momenteel een beschikking hebben; mocht de ANBI status 

van de NMV opgeheven worden zal het saldo naar STIBEMAN overgemaakt kunnen 

worden, en vice versa. 

 

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

2014 

De kascontrolecommissie wordt gevormd door Bob Bruins (2e jaar) en Leo van Gemert 

(1e jaar). Bob Bruins krijgt het woord namens de commissie. Hij complimenteert de 
penningmeester vanwege het nieuwe boekhoudsysteem. Het overbrengen van de cijfers 

van het oude naar het nieuwe systeem was een fikse tijdsinvestering, en het resultaat is 

een heldere boekhouding. 

 
Vanuit zijn controlerende rol (vergelijkbaar met de rol van een accountant in een bedrijf) 

heeft de kascontrolecommissie een aantal opmerkingen. De commissie kijkt niet alleen 
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naar de cijfers, maar ook naar de procedures. De commissie constateert dat er in feite 

toch sprake is van een tekort over het jaar 2014. Veel bestuurskosten zijn opgegaan aan 

het jubileum, maar het lustrumgeschenk (dat ook uit het jubileumfonds moest worden 

betaald) is nog niet betaald. Hierdoor ontstaat in 2015 waarschijnlijk een stevig tekort, 
omdat de verwachte publicaties evenmin in de begroting van 2015 zijn opgenomen. Het 

geschenk zal dus betaald worden uit het vermogen van de vereniging, en het is de vraag 

of dit mag. 

 
Een kwestie die hierbij speelt is de vraag of deze werkwijze wel strookt het de ANBI-

status. Bob betoogt dat de ANBI-status van de NMV het eerst onder vuur zal komen te 

liggen, gezien de gevolgde procedures. We ‘geven’ immers boeken aan de leden.  Hij 

raadt aan snel in actie te komen op dit punt. De vereniging moet duidelijk maken hoe het 
eigen vermogen bestemd is. Nu hebben we geen idee wat er met het eigen vermogen 

gebeurt als er tekorten ontstaan. Op dit punt is een plan nodig. Hieronder volgt het 

letterlijke verslag van de kascommissie: 

 

Verklaring Kascontrolecommissie NMV over het jaar 2014 
“Op 21 maart 2015 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren L.J. van 

Gemert en R.W.B. Bruins, ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de 

Nederlandse Malacologische Vereniging de financiële administratie van de vereniging over 

het boekjaar 2014 gecontroleerd. 

 
De boekhouding wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer bijgehouden in 

een Excel spreadsheet. De huidige penningmeester hanteert voor de financiële 

administratie met ingang van 2014 een professioneel boekhoudpakket. Ook met dit 

pakket kunnen eventueel gemaakte fouten snel worden opgemerkt. De inkomsten en 
uitgaven zijn verwerkt op afzonderlijke grootboekkaarten, die verwijzen naar de 

bankafschriften.  

 

De bankafschriften, originele nota’s en declaraties worden door de penningmeester 
afzonderlijk in ordners bewaard en verwijzen op hun beurt naar de in de administratie 

verwerkte boekingen. 

 

De ledenadministratie is ten opzichte van vorige jaren enigszins aangepast, waardoor 
een duidelijker beeld is verkregen met betrekking tot de hoogte van de contributies 

(afhankelijk van de soort  abonnementen). 

 

Bij de controle heeft de commissie gekeken naar: 

- de juistheid van alle begin- en eindsaldi van de bankrekeningen die de Vereniging 
aanhoudt; 

- de overeenkomst tussen de overige in de gepresenteerde openingsbalans 

voorkomende saldi met de in de eindbalans van het jaar 2013 genoemde saldi; 

- de juistheid van de verslaglegging door een steekproefsgewijze vergelijking van 
de op grootboekkaarten vermelde posten met een aantal daarop vermelde 

dagafschriften en de daaraan ten grondslag liggende stukken; 

- de rechtmatigheid van de uitgevoerde betalingen. 

 
Daarnaast heeft een vergelijking plaatsgehad van de exploitatierekening met de 

begroting, waarover overleg met de penningmeester heeft plaats gehad.  

 

Uit de controle op zich is gebleken dat de eindbalans en de exploitatierekening over 

2014, zoals weergegeven in de bijlagen ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering 
een getrouw beeld bieden, behoudens dat naar de opvatting van de 

kascontrolecommissie is verzuimd een reservering te maken voor de kosten van de 

bijzondere uitgaven (boeken), die in het kader van het 80-jarig jubileum aan de leden 

zijn toegezegd. De commissie stelt niettemin voor het bestuur decharge te verlenen over 
het in 2014 gevoerde beleid.  
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Over de bevindingen inzake de controle – in het bijzonder met betrekking tot de 

gevolgen van het achterwege laten van bovenvermelde reservering en de daarmee 

samenhangende consequenties - komt de commissie hierna nog terug. 
 

De kascontrolecommissie heeft ook de financiële verantwoording over 2014 van de 

Stichting tot Behartiging van de Belangen van de Malacologie in Nederland “STIBEMAN” 

gecontroleerd en akkoord bevonden.  
 

Hoewel de commissie van oordeel is dat het bestuur decharge verleend kan worden, 

vraagt zij op grond van haar bevindingen en gelet op de door de kascontrolecommissie 

over het jaar 2013 gemaakte opmerkingen toch nadrukkelijk aandacht voor het 
volgende. 

 

Evenals met betrekking tot de situatie eind 2013 werd vermeld, wordt ook nu ten 

aanzien van de financiële positie van de vereniging weer gesteld dat deze een zeer 

gezonde is. De NMV beschikte per 31 december 2014 over een eigen vermogen van 
afgerond € 97.869,--. 

Dit beeld wordt m.b.t. 2014 nog versterkt doordat het exploitatieresultaat in plaats van 

het begrote tekort van € 7.260,-- een licht positief resultaat van € 192,-- te zien geeft. 

 
De commissie wijst erop dat dit resultaat naast enkele incidentele meevallers en naast de 

ten opzichte van de begroting fors lager uitgevallen portokosten als gevolg van het 

stopzetten van een zeer groot aantal ruilabonnementen, ook tot stand is gekomen door 

de wijze van het verantwoorden van de bestuurskosten in 2014, zoals ook vermeld in de 
toelichting op de jaarrekening. Door deze kosten deels nauw te relateren aan het 80-jarig 

jubileum, dat op Texel werd gevierd, is de keuze gemaakt deze niet ten laste van de 

normale exploitatie te verantwoorden, maar ten laste te brengen van de voor dit 

jubileum getroffen reservering.  Hierdoor is er geen exploitatietekort in 2014 opgetreden, 
maar was genoemde reserve  daardoor wel vrijwel uitgeput. Gelet op de in het kader van 

het 80-jarig jubileum aan de leden toegezegde speciale jubileumboeken had de 

reservering of opgehoogd moeten worden  met de geschatte kosten voor deze uitgaven, 

dan wel had hiervoor ten laste van de exploitatie-uitgaven een nieuwe reserve gevormd 

moeten worden. In beide gevallen zou er dus alsnog een tekort op de exploitatie in 2014 
zijn ontstaan.  

 

Nu een en ander niet is geschied zullen de kosten van de toegezegde jubileumboeken 

verantwoord worden in het volgend boekjaar, waarin zij niet zijn begroot en dus 
vermoedelijk tot een in het jaar 2015 optredend tekort gaan leiden. Uiteraard is de 

financiële positie van de NMV volgens de gepresenteerde balans zodanig, dat deze 

nagekomen kosten van het 80-jarig wel uit het “eigen” vermogen bekostigd kunnen 

worden.  
 

Dit roept echter vragen op ten aanzien van de ANBI-status, die de NMV heeft verkregen 

en waarvoor de vorige kascommissie nadrukkelijk aandacht gevraagd heeft. Ondanks dat 

inmiddels een jaar is verstreken, nadat onze voorgangers rapport hebben uitgebracht, 

stelt de huidige commissie vast dat uit niets blijkt dat op enkele wijze rekening is 
gehouden met de ten aanzien van de jaarrekening 2013 op dit punt gemaakte 

opmerkingen. Er is (nog) niets besloten ten aanzien van de suggestie de opbrengst van 

de verkoop van de bibliotheek van de NMV aan de Stichting STIBEMAN ter beschikking te 

stellen.  Evenmin is er besloten om het deel van het vermogen dat in het kader van de 
ANBI-status van erflaters is verkregen ook afzonderlijk voor bijzondere doelen aan te 

merken. 

 

Het nog geen gevolg geven aan vorenstaande maatregelen vertroebelt de feitelijke 
financiële situatie van de vereniging en brengt de door de NMV (zelf) verkregen 

toekenning van de ANBI-status in gevaar. Bovendien draagt deze situatie er niet toe bij 
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de door legaten verkregen gelden ook actief te gaan aanwenden voor bijzondere doelen 

in het kader van de bevordering van de malacologie, maar zal eerder leiden tot het 

accepteren van exploitatietekorten in plaats van de nodige aanpassing van contributies. 

De kascontrolecommissie dringt er dan ook met klem op aan thans spoedig maatregelen 
op dit punt te nemen. 

 

Aldus opgemaakt te Zeist / Loosdrecht op 22 april 2015 

L.J. van Gemert         R.W.B. Bruins”   
 

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor haar inzet. Zoals al eerder 

aangegeven zal STIBEMAN zich actiever gaan opstellen, en komen er twee nieuwe 

beleidsplannen, zowel van de NMV als van STIBEMAN. De verwachte kosten van het 
lustrumgeschenk moeten gezien worden als stimulering van de totstandkoming van deze 

uitgaven. We subsidieren dus in feite het boek van Bert Jansen, zoals we dat vaker 

gedaan hebben met uitgaven t.b.v. de malacologie. Dat boek wordt door de KNNV 

uitgegeven en is voor eenieder tegen betaling beschikbaar. Hetzelfde doen we met de 

naamlijst, waarschijnlijk samen met ANEMOON. Laatstgenoemde stichting zal wellicht 
ook voor de distributie aan niet-NMV leden zorgen: eenieder kan het werk dus bestellen. 

Voor dit doel kunnen legaten prima worden aangewend. Er is vooralsnog geen tekort op 

de reguliere balans, het betreft een eenmalige uitgave om publikatie mogelijk te maken. 

 
Bob Bruins denkt dat het niet-inzichtelijk maken van de bestemming van de publikaties 

onze ANBI-positie verzwakt. Legaatgevers hebben hun gift niet gedaan om een ‘virtueel’ 

tekort te financieren. Het is zaak de bestemming van de gelden zo goed mogelijk te 

benoemen. Als we dat niet doen zullen we in de toekomst ook minder legaten krijgen, 
verwacht Bob. 

 

De penningmeester onderkent de noodzaak hiervan en hecht aan het oordeel van de 

kascontrolecommissie. Hij stelt voor om buiten de vergadering hierover verder te 
spreken. Hij brengt nog in dat ‘Breng je schelp’ zeker gezien kan worden als bevordering 

van de malacologie. Bob Bruins merkt op dat dat dan duidelijk zichtbaar moet zijn in het 

verslag van de penningmeester. Fred Vervaet zegt dat de discussie eigenlijk weinig 

relevant is t.a.v. de huidige situatie, aangezien er maar sprake is geweest van één legaat 

aan de NMV, toen de vereniging de ANBI-status nog niet had. Het is dus alleen relevant 
voor de toekomst.  

 

Rob Moolenbeek merkt op dat wij heel veel doen voor het algemeen nut, bijvoorbeeld 

inventarisatie en monitoring. Het is van belang dergelijke activiteiten duidelijker als 
zodanig te benoemen. Willem Faber sluit hierbij aan met de opmerking dat de ANBI-

status van de NMV voor 90% gebaseerd is op wetenschappelijke  verdienste. We dienen 

de wetenschap, dat moeten we benadrukken. Het genoemde legaat van destijds was 

geschonken door dhr. Van Dalsum. Hij wilde het graag besteed zien aan de Nederlandse 
mariene malacologie. We zullen zijn naam (als legaatgever) noemen in de te verschijnen 

Nederlandse naamlijst.  

 

De penningmeester bedankt de kascontrolecommissie en zegt gevolg te zullen geven aan 

de verstrekte adviezen. De voorzitter  vult aan met de opmerking dat de rapportage van 
de kascontrolecommissie het bestuur heeft gescherpt. 

 

De penningmeester wordt gedechargeerd met applaus.  

 
 

13.   Décharge kascommissie 2014 

De kascontrolecommissie wordt eveneens gedechargeerd met applaus. Bob Bruins treedt 

af als lid van de kascontrolecommissie, Leo van Gemert blijft aan. Flip Lok wordt 
aangezocht als tweede lid voor de controle over 2015. 
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14.   Benoemingen bestuur 

De voorzitter licht de wisselingen toe. 

Rob Vink is 6 jaar bestuurslid geweest. Hij is om die reden niet herkiesbaar. De voorzitter 
geeft aan dat we Rob in het bestuur node zullen missen. En zelfs voordat hij in het 

bestuur zat was Rob al actief voor de vereniging, m.n. ten aanzien van de website. Als 

bestuurslid bleef hij de website bijhouden en verbeteren, zorgde hij voor de technische 

ondersteuning van de determinatiedagen, verzorgde de nieuwsbrief, had de 
ledenadministratie onder zijn beheer, verzorgde de uitdraai van de etiketten zodat Jan 

Kuiper de publikaties kon verzenden, en verrichtte diverse andere hand- en 

spandiensten. Na zijn aftreden heeft hij meer tijd voor de malacologie, en dan met name 

voor de bij hem favoriete Nerieten. T.a.v. de website blijft Rob nog beperkt actief: alleen 
het allernoodzakelijkste onderhoud zal hij verrichten.  

 

De voorziter bedankt Rob hartelijk voor zijn grote inzet. De vergadering onderstreept dit 

met een applaus, en het bestuur overhandigt hem een fraai geillustreerd boek over de 

oceanen en daarnaast een boekenbon. 
 

Ook Jan Kuiper treedt af, maar hij is statutair herkiesbaar en bereid aan te blijven als 

bestuurslid. We zijn daarmee uiteraard blij. Hij ziet wel af van zijn taak als secretaris en 

kiest ervoor om gewoon bestuurslid te zijn in de komende periode. De verzending van de 
tijdschriften blijft hij gelukkig verzorgen. 

 

Sylvia van Leeuwen heeft aangegeven opnieuw de positie van secretaris te willen 

bekleden. Daar zijn we als bestuur ontzettend blij mee. De vereniging stemt met een 
hartelijk applaus in met haar benoeming.  

 

 

15.   Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 13.03 uur. 

 

Verslaglegging: Jaap de Boer 

 

 
 

Agendapunt 4: Verslag van de secretaris over 2015 

 
Dit jaar zijn ons twee mensen ontvallen die zeer actief waren in de NMV: Anton Janse en 

Dorine van Peursen-Cebol. Ook werd ons bekend dat in 2014 ons lid de heer R.R.M. 
Lypens is overleden. Ons medelid Jean Wuyts is in 2013 overleden, zonder dat dit 

destijds genoemd is in de jaarstukken.  

 

De voorjaarsvergadering van de NMV (de ALV en in de middag lezingen) werd op 
zaterdag 25 april 2015 gehouden in Naturalis. Sprekers waren Bastian Reijnen 

(Ovulidae), Arie Janssen (Holoplanktonische mollusken) en Ruud Bank (Griekse 

landslakken). Het verslag van de ALV is hierboven afgedrukt. 

 
De najaarsbijeenkomst werd op zaterdag 10 oktober 2015 gehouden in het 

Huygensgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het was een symposium over 

land- en zoetwaterweekdieren en was georganiseerd door Jaap de Boer. Sprekers waren 

Koos Dijksterhuis (Broodje slak), Ruud Bank (Hoe heet die slak?), Tello Neckheim 

(Schorsbewonende slakken in de hoofdrol), Dick Groenenberg (Genetische 
soortsherkenning), Stef Keulen (Louter Limburgse en andere landslakken), Hanny 

Reneman (Slakken: hoe leven ze? Wat doen ze?) en Adriaan Gmelig Meyling (Kaarten 

met slakken). Het symposium was georganiseerd ter gelegenheid van de verschijning 

van de nieuwe KNNV Veldgids “Slakken en mossels” van Bert Jansen. Het eerste 
exemplaar van het boek werd door Bert Jansen, na zijn exposé over de totstandkoming 



 11 

van het werk, uitgereikt aan Edi Gittenberger. Op zijn beurt reikte de voorzitter de NMV-

erepenning uit aan Bert Jansen, voor zijn verdiensten aan de NMV. Zie voor het verslag 

Spirula 405 pagina 2-3. Alle NMV leden die zich hadden ingeschreven voor dit boek 

hebben een exemplaar gekregen naar aanleiding van het 80-jarig jubileum (2014) van 
de NMV. De kosten van dit jubileumgeschenk (aanschaf boeken; verzendkosten) werden 

gedragen door de NMV. Door de gegarandeerde afname door de NMV kon de winkelprijs 

van het boek relatief laag blijven, zodat het laagdrempelig beschikbaar is voor iedereen.  

 
Een tweede jubileumgeschenk is in december 2015 aan alle Spirula-abonnees in 

Nederland en België opgestuurd. Het betreft het boek “Pluimdragers en Slijkgapers”. Na 

meer dan 20 jaar is er een sterk geactualiseerde lijst beschikbaar gekomen van de 

Nederlandse namen van onze weekdieren. In hardcover, met vele afbeeldingen, en een 
met zorg uitgevoerde etymologie van zowel de Nederlandse als Latijnse namen. Het boek 

is samen uitgegeven met de Stichting ANEMOON, die voor een verdere distributie buiten 

de NMV zorg draagt. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door een legaat van J. van 

Dalsum (€ 1.233,--) en door bijdragen van het STIBEMAN fonds (€ 2700,--) en Stichting 

ANEMOON (€ 500,--).  
 

De financiering voor het drukken & verzenden van de Nederlandse namenlijst: 

Uitgaven 

drukkosten 550 exx:    3.664,-- euro 
Vormgeving       484,-- euro 

Portokosten    1.164,-- euro 

Totale kosten:   5.312,-- euro 

 
Financiering 

Subsidie Stichting ANEMOON   500,-- euro 

Verkoop aan St. ANEMOON       879,-- euro  (132x tegen drukkosten)  

Subsidie STIBEMAN   2700,-- euro 
Legaat J. van Dalsum  1.233,- euro  (opgenomen in het 

verenigingsvermogen) 

Totaal bijdragen:               5.312,- euro 

 

Verschillende pogingen zijn in 2014 en 2015 ondernomen om tot een nieuwe ledenlijst te 
komen. De nieuwe privacywetgeving stelt strenge eisen aan de bescherming van 

persoonsgegevens. Er dreigt een forse boete als een lid ons aanklaagt dat hij/zij zonder 

toestemming in de ledenlijst is opgenomen. Dit maakt het moeilijker voor de NMV om 

tegemoet te komen aan de wens van veel leden om een nieuwe namenlijst uit te geven. 
Het bestuur heeft er voor gekozen vooralsnog een zeer voorzichtige weg te kiezen: leden 

die onderling adresgegevens willen uitwisselen kunnen in een toestemmingsformulier 

aangeven dat en hoe zij op de lijst vermeld willen worden. De lijst wordt alleen 

uitgewisseld tussen personen die daaraan meedoen. De wetgeving heeft overigens alleen 
betrekking op individuele personen. De adressen van musea, universiteiten en andere 

instituten die lid zijn van de NMV mogen gewoon vermeld worden. Zij hoeven het 

toestemmingsformulier niet in te vullen.  

In 2015 is 2x een formulier rondgestuurd dat men kan invullen. Inmiddels is een dikke 

stapelformulieren binnen gekomen. Deze worden in 2016 verwerkt in de 
ledenadministratie. Daarna zal deze afgeslankte ledenlijst als PDF worden gedeeld met 

de leden die er op staan. Leden die niet over email beschikken kunnen bij het 

secretariaat een print opvragen. 

Deze wetgeving heeft ons veel tijd gekost. Wij zullen advies aanvragen bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens om na te gaan of volgende keer een minder tijdrovende 

werkwijze mogelijk is. 

 

Er verschenen dit jaar 4 nummers van Spirula, 2 nummers van Basteria en 1 nummer 
van Vita Malacologica. Alle tijdschriften hebben een facelift ondergaan: Spirula en Vita 

Malacologica hebben een andere cover, Basteria is nu op A4 formaat en heeft eveneens 
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een andere cover. De covers zijn ontworpen door Jan Johan ter Poorten, sluiten mooi op 

elkaar aan, en het is nu duidelijk dat deze 3 tijdschriften uitgegeven worden door 1 

vereniging. Het aanbod van onderwerpen was zeer breed. Een mooie groepsfoto van het 

lustrumweekend Texel 19-21 september 2014 naar aanleiding van het 80-jarig jubileum 
verscheen in Spirula 403 op het middenblad, en was vergezeld met een uitgebreid 

verslag van dat weekend. Menno Schilthuizen was gastredacteur van VM 13; Ruud Bank 

stapte in de redactie van Basteria als opvolger van Theo Kemperman. Bert Jansen heeft 

dit jaar voor het laatst de lay-out van Spirula verzorgd; in 2016 wordt dit overgenomen 
door Jeroen Goud en Rob Vink. 

 

Het gezamenlijk verzenden van Basteria met Spirula is dit jaar beide keren gelukt. Daar 

kwam in december zelfs de Vita Malacologica bij: velen hebben dan ook aan het eind van 
het jaar drie tijdschriften in 1 envelop ontvangen. Dat heeft een aanzienlijk besparing 

opgeleverd. De verzending nam Jan Kuiper in Appingedam voor zijn rekening. Er werden 

in totaal 2527 poststukken verzonden (2449 stuks regulier, 78 stuks nazendingen). Vorig 

jaar was dat 3221 (inclusief 101 stuks nazendingen). In het getal 2527 zit tevens 

Basteria 78 (4/6) (337 stuks) van januari 2015 (het nummer dat eigenlijk in december 
2014 had moeten verschijnen), en tevens de zendingen van de twee geschenkboeken 

(KNNV Veldgids; Nederlandse naamlijst). Vanwege het grote gewicht en toegenomen 

volume van de zendingen hebben Jaap de Boer en Frank de Graaf assistentie met de 

auto verleend om alles in het postkantoor te krijgen, waarvoor dank. 
 

Website: Rob Vink heeft als onderhoud de meest actuele gebeurtenissen op de website 

geplaatst. De nieuwe website is achter de schermen opgebouwd door Jaap de Boer, met 

input van anderen.    
 

Er werden in 2015 een viertal excursies georganiseerd. Na vele jaren van trouwe dienst 

nemen Anthonie van Peursen en Gerard van der Velde in 2016 afscheid van de 

Excursiecommissie. Jaap de Boer en Bert Jansen blijven beschikbaar, maar kunnen extra 
hulp goed gebruiken. Wie sluit zich bij hun aan?  

 

Er zijn dit jaar 10 NMV nieuwsbrieven uitgebracht. Deze worden gemaakt door de 

secretaris en per mail verzonden naar de leden die zich daarvoor hebben aangemeld. 

Leden die via de nieuwsbrief korte berichten willen delen, kunnen contact opnemen met 
de secretaris. 

De facebookgroep van de NMV is doorgegroeid naar 197 leden. Er verschijnen vrijwel 

dagelijks nieuwe berichten in de groep. 

 
Statistieken 

 
Aantal leden/ abonnees op 31 december van elk jaar, voor 2016 per 1 januari 

 2013 2014 2015 2016 

Spirula 414 408 422 421 

Basteria 341 332 336 326 

Vita Malacologica 207 209 205 207 

Gewoon Lid (G) 424 404 396 394 

Huisgenootleden (H) 11 11 10 10 

Jeugdleden (J) 5 3 6 6 

Ereleden (E) 2 2 2 2 

Lid voor het leven (L) 3 3 3 3 

Ruilabonnementen (R) 58 16 15 15 

Via Agent (A) 32 27 37 38 

Totaal aantal leden 538 466 469 468 
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STIBEMAN gaat een nieuwe start maken. Rob Moolenbeek en Guus Gulden hebben 

afscheid genomen van hun bestuursfunctie, terwijl Anthonie van Peursen en Henk Dekker 

zich bereid hebben verklaard om toe te treden tot het bestuur, en wel per 1 januari 

2016. Het bestuur van STIBEMAN wil het fonds nieuw leven inblazen en heeft daarvoor in 
overleg met het bestuur van de NMV een voorstel opgesteld, zie verder agendapunt 17. 

  

 

 

Agendapunt 5: Verslag van de redactie van Basteria over 2015 

 
Basteria Vol. 79 verscheen in 2015 met twee afleveringen, No. 1-3 (pp. 1-64), 1.x.2015, 

en  No. 4-6 (pp. 65-120), 10.xii.2015. De eerste aflevering werd vertraagd door een 

verandering in het formaat van het tijdschrift. Hier werd na uitvoerig overleg toe 
overgegaan, niet zonder aarzeling omdat de vorige verandering nog vers in het geheugen 

lag. Stabiliteit is belangrijk. Het resultaat heeft vooralsnog alleen positieve reacties 

opgeroepen. Aan de vierkante Basteria (Vol. 74, 2010 – 78, 2014) bleken toch enkele 

nadelen te kleven. De ‘vernieuwde’ Basteria heeft ook een wat ander uiterlijk gekregen, 
waardoor het tijdschrift beter past bij de overige NMV uitgaven. Bij de ‘Associated 

Editors’ werd Dr. Kemperman vervangen door Prof. Dr. Bank. We willen hier Theo graag 

bedanken voor zijn jarenlange inzet en de toezegging om zich ook in de toekomst voor 

Basteria te willen inspannen, terwijl we Ruud hartelijk welkom heten in het team.  

 
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: 

 

2005   2006   2007 2008   2009   2010 2011   2012  2013  2014  2015 

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

 

Het aanbod aan manuscripten was ook in 2014 een punt van zorg. Redactie en 

redacteuren spanden zich opnieuw in om actief kopij binnen te halen, wat niet eenvoudig 

lukte. We doen dan ook nog steeds een beroep op de leden om mee te werken aan een 
oplossing. Ten onrechte bestaat het misverstand nog steeds dat Basteria ‘hoogdrempelig’ 

zou zijn. We streven naar een wetenschappelijk verantwoord tijdschrift, maar dat mag 

niemand afschrikken. Regelmatig wordt door de redactie op uiteenlopende manieren hulp 

geboden -literatuur nazien, nomenklatuurkwesties, taalkundig- als een auteur er zelf niet 

eenvoudig uitkomt. 
Er werden in Vol. 79 (2015) 14 artikelen, een ‘Editorial’, een boekbespreking, ‘guidelines 

to authors’, en een ‘erratum’gepubliceerd. Daarbij waren 24 auteurs en/of co-auteurs uit 

5 landen betrokken. Er werd ook dit jaar weer een grote variatie aan onderwerpen 

behandeld, met als meest opvallende bijdrage een verhandeling over afbeeldingen van 
landslakken en schelpen op oude schilderijen. Daarnaast waren er taxonomische revisies, 

over recente en fossiele mollusken. In Vol. 79 werden als nieuw voor de wetenschap 

beschreven 4 soorten en 3 ondersoorten landslakken, 1 soort zoetwaterslak, en 1 soort 

mariene tweekleppigen.  
 

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

hartelijk bedankt!  

 
                   Edi Gittenberger, Gijs Kronenberg, Bas Kokshoorn 

 

 

 

Agendapunt 6: Verslag van de redactie van Spirula over 2015 
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In 2015 werd het in 2014 noodgedwongen nieuw ontwikkelde beleid met betrekking tot 

Spirula in uitvoering genomen. Dat beleid schreef voor dat Spirula nog maar vier maal 

per jaar zou verschijnen, met per nummer zowel artikelen over mariene als over 

continentale mollusken. Bovendien ontwierp Jan Johan ter Poorten een nieuwe lay-out 
voor de voorpagina die bij het verschijnen van Spirula 402 ('voorjaar 2015') ten doop 

werd gehouden. Het stramien van deze lay-out werd ook toegepast op Basteria en Vita 

Malacologica, waardoor de drie tijdschriften van de NMV een vergelijkbare uitstraling 

hebben gekregen. Omdat ook het formaat van Basteria naar A4 werd teruggebracht 
kunnen afleveringen van de drie tijdschriften, indien beschikbaar, tezamen worden 

verzonden, hetgeen een besparing op de portokosten oplevert. Dit gebeurde 

daadwerkelijk voor het eerst in oktober 2015 toen Spirula 404 samen met Basteria 79(1-

3) werd verzonden.  
 

Er verschenen in 2015 dus vier afleveringen van Spirula met in totaal 200 pagina’s 

(2010: 172 pp.; 2011: 156 pp.; 2012: 176 pp.; 2013: 204 pp.; 2014: 220). Om 

technische redenen werd besloten met ingang van 2015 elke aflevering met pagina 1 te 

laten beginnen. De toename van het aantal pagina’s per jaar sinds 2013 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 met ingang van Spirula 400 twee nieuwe vaste 
rubrieken geïntroduceerd: “Even voorstellen” en “De plek”. In elke aflevering in 2015 

verscheen er minstens één aflevering in beide series; in Spirula 404 ('herfst 2015') 

stonden zelfs twee afleveringen van “De plek”. 

 
Andere rubrieken van Spirula werden zonder wijzigingen gecontinueerd. Bert Jansen 

verzorgde de rubriek "Excursies en malacologische agenda Nederland". De 

literatuurrubriek betreffende mariene mollusken werd verzorgd door Willem Faber, de 

literatuurrubriek betreffende land- en zoetwatermollusken 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 twee nummers. Er werd een ‘in memoriam’ gewijd aan Dorine van 

Peursen-Cebol. 
 

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

& zoetwater), Bert Jansen (DTP) en Rob Vink (DTP)] vergaderde in 2015 tweemaal. De 

verzending van Spirula (al dan niet in combinatie met andere tijdschriften en/of stukken 
van de NMV) werd op voortreffelijke wijze verzorgd door onze oud-secretaris Jan Kuiper. 

Medio 2015 heeft Bert Jansen kenbaar gemaakt dat hij na ruim zeven jaar wil stoppen 

als opmaker (DTP-redacteur) van Spirula. De redactie zou niet geweten hebben hoe zij 

haar dankbaarheid voor Berts bijdragen onder woorden had moeten brengen, maar 
gelukkig was Bert z’n werk voor Spirula één van de overwegingen van het NMV bestuur 

om hem op 10 oktober 2015 de erepenning van de NMV toe te kennen (zie Spirula 405: 

2-3). Beter had de redactie haar erkentelijkheid niet kunnen verwoorden! 

Met ingang van 2016 zal de opmaak van Spirula verzorgd worden door Jeroen Goud en 

Rob Vink. 
 

                                         Jeroen Goud, Gerard Majoor, Rob Moolenbeek, Bert Jansen 

 

 
 

Agendapunt 7: Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2015 

 
Verslag Vita Malacologica over 2015 oftewel “Goede voornemens en de wet van Murphy”. 
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Nadat er in 2014 slechts een nummer van Vita Malacologica was uitgekomen 

(Fasciolariidae) bleek dat de achterstand van een nummer er nog steeds was. In de 

verwachting dat die achterstand in 2015 eindelijk eens weggewerkt zou gaan worden, is 

de redactie dan ook vol goede moed verder gegaan met haar werk. En het zag er 
veelbelovend uit. Het eerste MS voor wat eigenlijk VM 14 zou gaan worden kreeg al op 

11 april 2015 al de status van “geaccepteerd”, en dan moest VM 13 nog binnenkomen bij 

de redactie. VM 13 (monografie over de Enidae) bleef echter uit …. het bleek dat er bij de 

voorbereiding van het MS nog heel veel beren op de weg waren, die eerst nog geschoten 
moesten worden. Hele nesten. En als er dan vanuit de redactie de vraag kwam of er al 

Enig idee was over de datum van het MS kwam als antwoord vaak iets in de trant van 

“Geenidae”, met wel daarbij gevoegd dat er hard aan gewerkt werd.  

 
De redactie heeft toen besloten om de nummers maar om te wisselen in de hoop en 

verwachting dat het nummer dat bedoeld was als VM 14 alsnog als VM 13 in 2015 

gepubliceerd zou worden. Dat is, zij het op het nippertje, gelukt. 

 

VM 13 heeft een wat andere insteek dan te doen gebruikelijk. Malacologie is immers 
meer dan alleen soortjes verzamelen en die op naam brengen. Er is aan schelpen, 

behalve soortkenmerken, heel veel te zien en er is ook heel veel op te merken aan het 

gedrag van weekdieren. Aan dat gedrag en wat er zoal zichtbaar van kan zijn op en aan 

schelpen hebben we deze keer aandacht besteed. Het resultaat is iets waar we als 
redactie best wel tevreden mee zijn. 

 

VM 13 beslaat 72 pagina’s (drie helaas blanco) met 8 artikelen met in totaal 10 auteurs, 

één auteur met twee bijdragen, één bijdrage van twee, en één bijdrage van drie auteurs. 
Twee artikelen hebben het niet gehaald: één werd teruggetrokken na de eerste review, 

een ander nadat het al door de redactie was opgemaakt. 

 

Tevens was VM 13 het eerste nummer met een full colour cover die meer in de pas loopt 
met de overige uitgaven van de NMV. Op deze plaats een speciaal woord van dank aan 

Leo Man in ’t Veld die, nadat hij jarenlang de covers voor Vita Marina had gemaakt, dit 

werk ook 12 nummers lang voor Vita Malacologica heeft gedaan. 

 

De doelstelling om twee nummers uit te brengen en daarmee de achterstand weg te 
werken is dus niet gehaald. We zijn er vrij zeker van dat in het komende jaar (2016) te 

doen. De kopij voor VM 14 is al in zijn geheel binnen en gedeeltelijk gereviewed (vóór 31 

december 2015!), en ligt nu bij de drukker. Het eerste MS voor het nummer daarna, VM 

15 met als thema Muricidae, is al gereviewd. Op dit moment ziet de redactie van VM dan 
ook 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 de reviewers die de nodige kritische noten hebben 
gekraakt, Geerat Vermeij die meteen enthousiast was voor het idee voor het nummer 

over predatie en meer dan zijn bijdrage heeft geleverd, de gastredacteur Menno 

Schilthuizen, die mede zijn schouders eronder heeft gezet en onze uitgever, ConchBooks, 

die er weer voor heeft gezorgd dat het nummer nog net op tijd, dus nog in 2015 af 

kwam, en last but not least Jan Kuiper, die zorgde voor een prompte verzending naar 
onze abonnees. 

 

In 2016 zult U zeker nog van ons horen. 

 
Gijs C. Kronenberg, Jan Johan ter Poorten 

 

 

 

Agendapunt 8: Verslag van de webmaster over 2015 
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In 2015 is een begin gemaakt aan de nieuwe website; op de voorjaarsvergadering van 

16 april 2016 zal de website worden getoond. De nieuwe webmaster is Jaap de Boer. Het 

afgelopen jaar heeft Rob Vink ervoor gezorgd dat actuele zaken op de “oude” website 

werden geplaatst.  
 

 

 

Agendapunt 9: Verslag NMV zaterdagbijeenkomsten over 2015 

 

Dit jaar voor het eerst een verslag over de maandelijkse NMV zaterdagbijeenkomsten in 

2015. Deze bijeenkomsten worden gehouden in Leiden, te weten in de LiveScience zaal 

van Naturalis. Naturalis stelt deze ruimte kosteloos beschikbaar en de leden hoeven geen 
toegangskaart te kopen. Wel is door Naturalis in de loop van het jaar besloten dat leden 

geen korting meer krijgen op restaurantfaciliteiten en ook het gratis parkeren is er niet 

meer bij.  

 

De organisatie van deze bijeenkomsten is in handen van Joop Eikenboom, Guus Gulden 
en Henk Menkhorst. Zij verzorgen het inhoudelijke gedeelte en Gab Mulder zorgt vanaf 

juni 2015 voor de benodigde faciliteiten. Tot en met mei 2015 werd deze ondersteuning 

verzorgd door Rob Vink. Vanaf juni 2015 heeft Gab Mulder dit overgenomen. Gab is 

tevens als bestuurslid van de NMV voor Naturalis het aanspreekpunt. Binnen Naturalis is 
Debby Korte onze contactpersoon. 

 

Het afgelopen jaar zijn de volgende groepen / families behandeld: 

 
24 januari – Valloniidae  

14 februari – eerste sessie Columbellidae 

21 maart – tweede sessie Columbellidae 

11 april – Columbellidae van West-Afrika 
30 mei – eerste sessie Mytilidae 

27 juni – tweede sessie Mytilidae  

22 augustus – Cerithium 

26 september – Donax 

17 oktober – Emarginula 
21 november – Oxychilidae 

19 december – Diodora 

 

De werkwijze is meestal als volgt: Guus Gulden maakt van de te behandelen mariene 
groep een overzicht, Joop en Henk van de terrestrische groep, en Joop Eikenboom maakt 

de PPT presentatie. Hierbij mag zeker niet onvermeld blijven de voortreffelijke 

PowerPoint presentaties die door Joop worden gemaakt. In het begin heeft Rob Vink deze 

presentaties gemaakt, maar in de loop van het jaar heeft Joop het PPT-stokje met verve 
overgenomen. 

 

In de ochtend wordt meestal van de te behandelen groep / familie een PPT presentatie 

gegeven en in de middag wordt het meegenomen materiaal bekeken en worden de 

determinaties gecontroleerd. 
Soms draait de eigen determinatie uit op een teleurstelling, maar men is altijd blij dat 

men, voor zover mogelijk, een betere krijgt en soms zelfs een nieuwe soortnaam in kan 

schrijven. 

 
De bijeenkomsten werden gemiddeld door 25-30 leden bezocht en buiten het centrale 

thema hielden leden zich ook bezig met het uitwisselen van informatie, het determineren 

of het oplossen van taxonomische vraagstukken. 

 
Ook komen tijdens de bijeenkomsten regelmatig geïnteresseerde bezoekers langs die 

vaak schelpen meegenomen hebben, die men op vakanties verzameld heeft. 
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Deze worden door aanwezige deskundigen op naam gebracht en vooral Henk Dekker 

heeft het hier vaak druk mee. 

 

Op de bijeenkomsten hebben de leden ook de mogelijkheid om boeken te lenen uit de 
NMV handbibliotheek. De uitleen wordt verzorgd door Gab Mulder en bij zijn afwezigheid 

door Rob Vink of Anthonie van Peursen. Laatstgenoemde helpt ook mee met de opbouw 

en inrichting van de LiveScience zaal, tafelopstelling, handbibliotheek halen, aanleg 

verlengsnoeren etc. 
 

De volgende boeken werden dit jaar toegevoegd aan de handbibliotheek: 

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

 

Jansen, B. (2015): Veldgids Slakken en mossels – land en zoetwater. – Utrecht (KNNV Uitgeverij): 
272 pp, met afbeelding van iedere beschreven soort. 

 

Huber, M. (2015): Compendium of Bivalves 2. A full-color guide to the Remaining Seven Families. 

A Systematic Listing of 8.500 Bivalve species and 10.500 Synonyms. – Hackenheim (ConchBooks): 
907 pp.   

 

Op 19 december is er een evaluatiegesprek geweest en hierbij is het afgelopen jaar 
geëvalueerd “wat ging goed en wat kan beter” Aanwezig hierbij waren Joop Eikenboom 

en Henk Menkhort. Guus Gulden was door ziekte afwezig en dit gesprek heeft 5 januari 

plaatsgevonden.  

 
De algemene conclusie is dat we tevreden zijn over wat we het afgelopen jaar bereikt 

hebben. De opkomst is hoger en we krijgen positieve reacties van leden en zeker ook 

van bezoekers. Op wat kleine verbeterpuntjes na, hebben we met elkaar afgesproken om 

door te gaan op de ingeslagen weg. 

 
Verder maak ik van de gelegenheid gebruik om Rob Vink te bedanken voor zijn rol als 

coördinator die hij de afgelopen jaren met verve heeft vervuld.  

 

Gab Mulder 
Coördinator NMV contactdagen 

 

 

 

Agendapunt 10: Verslag van de excursiecommissie over 2015 
 

09 mei: Tiengemeten 

Deze eerste NMV-excursie van het jaar vond plaats op het eiland Tiengemeten, een 

terrein van Natuurmonumenten. Om efficiënt bij de verschillende locaties te komen was 
er een gids van Natuurmonumenten ingehuurd. Deze excursie werd georganiseerd door 

Anthonie van Peursen. 

Aan deze excursie hebben 13 personen (inclusief de gids) deelgenomen. Opvallend aan 

deze excursie was dat een groot aantal van de deelnemers mede geïnteresseerd was in 
vogels. 

Op 4 locaties en onderweg is naar mollusken gezocht. In totaal zijn er 31 soorten 

gevonden, 15 zoetwatersoorten (waarvan 4 soorten tweekleppigen) en 16 landslakken 

(waarvan 5 naaktslakken). 
Gezien de biotoop was er de hoop om ook de Getijdeslak Mercuria anatina (Poiret, 1801) 

te vinden, een niet zo algemene soort die leeft in het zoetwater getijden gebied. Helaas 

was de waterovergang (het mogelijke biotoop) helemaal afgesloten omdat 

Natuurmonumenten bezig is met de bestrijding van de Kleine waterteunisbloem 
(Ludwigia peploides). 

Deze geslaagde dag werd in het zonnetje afgesloten op het terras van een restaurant. 
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12-14 juni: 1000-soortendag Het Merkske  

In de voorbereiding voor deze excursie heeft Anthonie van Peursen als aanspreekpunt de 

contacten onderhouden met het EIS, dat samen met Staatsbosbeheer deze activiteit 
organiseerde. De beek Het Merkske vormt een deel van de grens tussen België en 

Nederland. Het stroomgebied van Het Merkske is 6000 ha. groot waarvan 1500 ha. in 

natuurbeheer. Het is één van de waardevolste gebieden in de provincies Noord-Brabant 

en Antwerpen. Om die reden is deze dag georganiseerd in samenwerking met de 
Belgische organisatie Agentschap Natuur en Bos. 

De Belgische organisatie had voor gratis slaapplaatsen gezorgd en bood alle maaltijden 

aan. Een groep van ongeveer 40 Belgische vrijwilligers heeft op zaterdagavond 13 juni 

een heerlijke vegetarische maaltijd verzorgd. 
De groep voor de molluskeninvetarisatie bestond uit 11 personen. De droogte was 

ongunstig voor het vinden van landslakken. In totaal zijn er 6 locaties bemonsterd en er 

zijn 39 soorten mollusken gevonden; 18 zoetwater soorten (waarvan 6 soorten 

tweekleppigen) en 21 soorten landslakken (waaronder 7 soorten naaktslakken). 

 
3-5 juli: zoetwater excursie Texel 

Aan deze door Jaap de Boer georganiseerde excursie hebben door omstandigheden 

slechts drie personen deelgenomen. De focus tijdens deze excursie was gericht op het 

zoete (en brakke) water. Vanwege de tropische temperaturen – het was de warmste dag 
van 2015 – werd op zaterdag al vroeg de polder Walenburg bemonsterd. Na een 

broodnodige werksiësta in de schaduw, waarin het verzamelde materiaal alvast werd 

uitgezocht, werd later op de middag geïnventariseerd rond het natuurgebied 

Dijkmanshuizen. Op zondag werd een aantal locaties op de zuidpunt van Texel 
bemonsterd, o.a. rond de Moksloot en rond de Horsmeertjes. 

Een verslag met vondstenoverzicht volgt nog. Leuk waren de op diverse plaatsen 

aangetroffen Hydrobiidae, waaronder ook het Opgezwollen brakwaterhorentje Ecrobia 

ventrosa. Tijdens de excursie werd op verschillende locaties de saliniteit gemeten. Deze 
bleek zeer uiteenlopend, met opvallend veel brak water tot binnendijks. 

 

19-20 september: Zeeland 

Deze excursie werd georganiseerd door Jaap de Boer, Gab Mulder en Freek Titselaar. 

Zowel op 19 als ook op 20 september was er een mariene excursie en een land- en 
brakwater-excursie. 

Op 19 september zijn de volgende locaties bezocht;  Ouwerkerkse Krekengebied en het 

Kaaskenswater in Zierikzee (land/brak/zoet) en Gorishoek (marien) op Tholen. Afsluitend 

is er gezamenlijk gegeten bij een Chinees Restaurant in Burgh Haamstede. De dag werd 
afgesloten in de Frieslandhoeve in Kerkwerve: de residentie van Wim en Anke Backhuys. 

Door Wim en Anke werden we onder het genot van een hapje  en een drankje zeer 

gastvrij ontvangen en een geslaagde dag werd zo op een gezellige manier afgesloten. 

Op 20 september zijn diverse locaties in het Natuurgebied Fort Rammekens 
(land/brak/zoet) en het Goese Sas (marien) bezocht. Volgens traditie werden deze 

excursies en dus ook het weekend afgesloten op het terras van een restaurant in 

Colijnsplaat. Een geslaagd weekend mede door het prima weer en het enthousiasme van 

de deelnemers. De exacte soortenlijst zal worden opgenomen in het excursieverslag 

 
Overige activiteiten 

Ook dit jaar was de NMV weer aanwezig op de natuurmarkt tijdens de landelijke SOVON-

dag in Ede (SOVON = Stichting Vogelonderzoek Nederland). Op deze informatiemarkt 

presenteren veel organisaties en verenigingen zich die actief zijn in de natuur. De NMV 
had ook nu een gezamenlijk stand met de Stichting Anemoon. Een geslaagde 

samenwerking die zeker de komende jaren voortgezet zal worden. 

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 iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit verslag. 
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Anthonie D.P. van Peursen namens de NMV-Excursiecommissie  

 

 

 

Agendapunt 11: Verslag van de penningmeester over 2015 

 

 
Financieel jaarverslag 2015  

 
11.1 Balans per 31 december 2015 

 

Bedragen in € 
 

Activa 2015 2014 2013 2012 2011 

Liquide middelen € 103.801      

Bank ABN/AMRO 6.818 34.377 28.823,40 6.620,49 213,85 

Deposito ABN/AMRO  90.000 60.000 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Bank ING 954 2.972 1.008,10 12.517,91 13.045,12 

Deposito ING 5.947 10.856 10.729,85 10.552,97 10.436,48 

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

Pay Pal 82 74 -  -  -  

Vorderingen € 6.663      

Debiteuren inzake contributies en 
abonnementen 3.033 252 - 439,80 368,59 

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

Nog te ontvangen Rente ING 50 91 126,38 176,88 116,49 

Nog te ontvangen Rente ABN/AMRO 666 757 1.004,38 1.159,75 1.200,21 

Tegoed inzake verkopen VM 319 317 - - - 

Overige te ontvangen of vooruitbetaalde 

posten 2.230 590 

- - - 

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

Voorraden € 1.652      

Stelpost handbibliotheek 1 1 0,45  0,45  0,45  

Stelpost voorraden zoekkaarten 850 1.300 1.240,45  0,45  0,45  

Stelpost voorraad enveloppen 800 1.200    

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

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

Totaal 112.116 113.153 117.344,80  105.681,26  99.361,28  

      

  

  

  

Passiva 2015 2014 2013 2012 2011 

Schulden € 20.291       

Nog te betalen verzendkosten 2.916 1.336 3.126,60 3.615,18 2.377,08 

Nog te betalen drukkosten Basteria 0 1.665 - 2.041,56 - 

Nog te betalen drukkosten Spirula - - - - - 

Nog te betalen drukkosten Vita 

Malacologica 3.000 5.546 3.000,00 6.000,00 3.000,00 

Nog te betalen overige kosten 400 426 364,80 43,65 44,00 

Vooruit ontvangen contributie en 

abonnementen 7.561 5.120 8.176,98 3.329,75 2.388,00 

STIBEMAN 6.414     
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Voorzieningen en eigen vermogen  

€ 91.825      

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

Reservering 90-jarig jubileum 1.991 1.191    

      

Eigen vermogen 89.834 97.869 97.676,32 81.893,58 82.794,66 

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

Totaal 112.116 113.153 117.344,80 105.681,26 99.361,28 

      

 

 
11.2 Staat van baten en lasten over 2015 en Begroting voor 2016 

 
             

Baten (inkomsten) Begroting   Resultaat Begroting   Resultaat Begroting  

  2016  2015 2015  2014 2014 

         

Contributie  23.000  22.269 21.000  21.554 21.000,00 

Verkoop zoekkaarten 700  620 2.000  1.997 2.000,00 

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

subtotaal 23.700  22.889 23.000  23.551 23.000,00 

Auteursbijdragen en donaties 500  377 300  1.120 125,00 

Verkoop oude Basteria en Spirula 0  40 100  197 40,00 

Verkoop losse VM en provisie 500  539 800  1.224 500,00 

Verkoop Schepman boek 0  85 50  75 0 

Advertenties 0  0 0  0 p.m. 

Bibliotheek verkoop 0  0 0  250 585,00 

Diverse baten 0  0   210  

Rente bankrekeningen /deposito’s  700  716 850  963 1.300,00 

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

 Baten 25.400  24.646 25.100  27.590 25.550,00 

        

Lasten (uitgaven) Begroting   Resultaat Begroting   Resultaat Begroting  

  2016  2015 2015  2014 2014 

        

Drukkosten Basteria 3.200  3.288 3.500  3.250 4.000,00 

Drukkosten Spirula 7.000  7.030 9.000  11.095 10.000,00 

Stelpost drukkosten VM 3.200  3.198 2.700  2.546 3.000,00 

Porti/verzendkosten (Basteria, Spirula, 
VM) 7.000 

 
6.954 5.000 

 
5.715 8.900 

Enveloppen  400  400 400  530 1.000,00 

Kostprijs zoekkaarten 500  450 1.500  1.634 1.000,00 

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

subtotaal 21.300  21.321 22.100  24.770 27.900,00 

Aanwas handbibliotheek 200  186 400  0 750,00 

Bestuurskosten en algemene kosten 1.000  1.022 500  385 2.500,00 

Kosten website 1.100  365 400  385 360,00 

Kosten Algemene Vergaderingen 1.200  1.537 500  536 500,00 

Beurskosten  200  0 300  250 p.m. 

Bankkosten 400  386 400  371 300,00 

Diversen / onvoorzien 0  0 500  0 500,00 

Kosten lustrum viering 80-jarig 0  7.064 0  0 0,00 
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bestaan 

Dotatie reservering lustrum 90-jarig 
bestaan  

 
800  

 
700 0,00 

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

Lasten 25.400  32.681 25.100  27.398 32.810,00 

        

Exploitatieresultaat (positief in 2014) 0  -8.035 0  192 -7.260,00 

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

  25.400  24.646 25.100  27.590 25.550,00 

        

 

 
11.3 Toelichting op de balans per 31 december 2015 
 

Algemeen 

Alle bedragen zijn afgerond in hele euro’s.  

 
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 hetgeen pas terug komt bij het 
opzeggen van het contract. Er is nog een relatief hoge vordering wegens contributies en 

abonnementen; de oorzaak ligt in het pas eind 2015 / begin 2016 opstarten van 

aanmanen. Het overgrote deel van deze post is eind februari 2016 al binnen gekomen. 

 

Passiva 
De passiva bestaan uit schulden (€ 20.291,--) zijnde reserveringen voor nog te betalen 

kosten en posten welke betrekking hebben op het verslagjaar en door leden in het 

verslagjaar vooruitbetaalde contributies en abonnementsgelden voor het volgende jaar.  

Aan de reservering voor het 90-jarig jubileum is € 800,-- toegevoegd (€ 100,-- meer dan 
vorig jaar genoemd). 

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2015 € 89.834,--. Uit het huidige eigen 

vermogen blijkt dat de NMV een financieel gezonde vereniging is; de afname in 2015 van 

het eigen vermogen is grotendeels het gevolg van nagekomen jubileum kosten en niet 
veroorzaakt door de reguliere activiteiten van de vereniging. 

 

 

11.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015 
 

Baten (inkomsten) 

De inkomsten uit contributies bedroegen in 2015 ruim € 22.269,--. Dat is circa €1.200,-- 

meer dan begroot en dat is een goede ontwikkeling. De leden aantallen vindt u elders 

terug in de convocatie. 
 

De verkoop van losse VM is het afgelopen jaar tegengevallen. De verkoop in 2014 was 

extra hoog door een verantwoording van 2 jaar losse verkoop door Conchbooks.  

 
Lasten (uitgaven) 

Over 2015 zijn de uitgaven voor de bladen nagenoeg conform de begroting, en zijn de 

besparingen op drukkosten ruimschoots behaald. Een geweldige uitkomst waarbij Jan 

Johan ter Poorten nog bedankt wordt voor zijn inzet. De post porti/verzendkosten is 
helaas minder laag uitgevallen door verhoging van de posttarieven en flink wat losse 

nazending met een veel hoger tarief dan partijpost. Door gecombineerde verzending van 

tijdschriften konden we voorkomen dat de portokosten nog verder opliepen. Al met al 

toch een prima realisatie, met dank aan Jan Kuiper voor de verzending.  
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De (nagekomen) kosten voor het 80-jarig jubileum bestaan voornamelijk uit enerzijds de 

aanschaf van veldgidsen voor de Nederlandse leden en anderzijds de kosten van 

vormgeving, en drukken van de Nederlandse namenlijst. Door een subsidie van € 2.700,-

- van Stibeman en € 500,-- subsidie van Stichting ANEMOON voor de namenlijst, 
alsmede een afname door Stichting Anemoon van exemplaren ter waarde van €1.000,-- 

zijn de uitgaven lager gebleven dan de werkelijke kosten van de jubileum geschenken.  

 

Resultaat 
Er is een zwaar negatief resultaat behaald van € 8.035,-- wat grotendeels wordt 

veroorzaakt door de na-lasten van de 80-jarig jubileum geschenken (€ 7.064,--). De 

lasten daarvan waren niet begrootbaar in het jubileumjaar en zijn nu als lasten 

verantwoord. 
 

 

11.5 Toelichting op de begroting voor 2016 

De begroting van 2016 laat een resultaat zien van € 0,00. De penningmeester verwacht 

een verdere toename van de contributies door aanpassing van de contributies voor 
buitenlandse leden en abonnementen aan de sterk gestegen verzendkosten (zie elders in 

de convocatie) en een stabiel aantal leden en abonnementen. De vaste baten en lasten 

zijn daardoor in evenwicht. Er is een reservering gemaakt voor de kosten van de 

ontwikkeling van een nieuwe website, vooral kosten van lay-out en technische 
ondersteuning. De operationele kosten (gebaseerd op offerte) zullen lager uitvallen dan 

de kosten van de oude website. De nieuwe website zal in 2016 operationeel worden, 

waardoor de vereniging weer over een actuele en modern vormgegeven website zal 

beschikken. 
 

11.6 Tot slot 

Rest mij niets anders dan u te danken voor het zorgvuldig lezen van dit financieel verslag 

en uw belangstelling tot het financiële gebeuren van de vereniging. Ik dank Sylvia van 
Leeuwen voor haar grote inzet om het werk voor mij wat gemakkelijker te maken en 

Henk Menkhorst voor zijn inzet om leden na te bellen of te mailen voor nog uitstaande 

bedragen. Uw penningmeester heeft veel last gehad van te drukke werkomstandigheden, 

stress en diverse malen ziekte; vandaar de oproep voor een nieuwe penningmeester die 

meer tijd voor de NMV vrij kan maken. 
 

Blokker, 5 maart 2016 

Aart Dekkers 

 
 

 

Agendapunt 12: Verslag van de penningmeester STIBEMAN over 2015 

 
Balans per 31 december 2015  
      

           

ACTIVA 2015 2014 2013 2012 2011 

           

ING bankrekening 5.728 27.708 700,13 1.156,16 1.082,69 

ING spaarrekening 60.000     

Roparco zakelijk [opgeheven in 

2014] 

 0 26.541,75 21.066,35 20.656,44 

Ropoarco  0 0,00 5.185,00 5.097,08 

Nog te ontvangen rente 3 0 274,21 290,40 497,93 

Voorgeschoten voor NMV 6.414         

  ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ 
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Totaal activa 72.145 27.708 27.516,09 27.697,91 27.334,14 

    
  

  

  

PASSIVA 2015 2014 2013 2012 2011 

           

Toegezegde, nog niet 

uitgekeerde subsidie 

 0 0,00 0,00 0,00 

Eigen vermogen (incl. legaten 

etc.) 

72.145 27.708 27.516,09 27.697,91 27.334,14 

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

Totaal passiva 72.145 27.708 27.896,40 27.697,91 27.334,14 

          

      

      

Staat van baten en lasten over 2015    

      

           

          

INKOMSTEN  2015 2014 2013 2012 2011 

           

Rente 3 253 274,21 290,40 465,99 

Legaat 47.209     

Donaties 28 27 227,17 177,17 177,17 

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

  47.240 280 501,38 467,57 643,16 

   
  

  

  

UITGAVEN  2014 2013 2012 2011 

           

Bureaukosten / bankkosten 103 88 83,20 103,70 96,79 

Subsidies / Toegekende 
aanvragen 

2.700 0 600,00 0 0 

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

  2.803 88 683,20 103,70 96,79 

      

BATIG SALDO 44.437 192 -181,82 363,87 546,37 

 

Toelichting 

 

Staat van baten en lasten 
 

Inkomsten 

Naast de giften van twee leden (waarvoor dank!) hebben we in het verslagjaar een 

legaat ontvangen van mw. E. Bergstrom-Muilwijk groot € 47.209,-. Dit legaat was al 

enige jaren geleden aangekondigd zonder bekend bedrag, en is dit jaar door 
behandelend notaris afgewikkeld en ontvangen. Het is een verrassend groot bedrag waar 

we erg blij mee zijn. Met dit legaat heeft Stichting Stibeman de komende jaren meer 

mogelijkheden om haar doelstelling inhoud te geven: het stimuleren van de malacologie 

in Nederland, waarbij onder meer aandacht zal zijn voor het stimuleren van de 
weekdiereninventarisatie in Nederland. Het bestuur gaat daarom meer bekendheid geven 
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aan het fonds en zal nieuwe beleidsregels publiceren welke de aanvragen tot 

ondersteuning kunnen stimuleren.  

 

Uitgaven 
Alleen kosten van de bankrekeningen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor 

hun werkzaamheden. 

 

Besteding aan doelen 
In het verslagjaar is een aanvraag van de Nederlandse Malacologische Vereniging en 

Stichting ANEMOON ontvangen voor het uitgeven van een nieuwe Nederlandse namenlijst 

in het kader van het 80-jarige bestaan van de NMV. Deze aanvraag is gehonoreerd, 

omdat dit boek een stimulans zal zijn voor het onderzoek naar het voorkomen van 
weekdieren in Nederland. Het gebruik van Nederlandse namen verlaagt de drempel voor 

nieuwe leden om daaraan mee te doen. Ook geeft het boek inzicht in de herkomst van 

Nederlandse namen van weekdieren (etymologie). Het boek is in december 2015 

gepubliceerd met de titel “Pluimdragers en Slijkgapers”. Het krijgt een ruime 

verspreiding doordat de NMV het boek als jubileumgeschenk heeft aangeboden aan haar 
Nederlandstalige leden en doordat Stichting ANEMOON zorgt voor de verkoop via haar 

website en de distributie in haar achterban. 

 

Balans 
 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat nagenoeg geheel uit aangehouden liquide middelen. 

Het verloop is als volgt: 
Vermogen ultimo 2014     € 27.708- 

Bij: positief saldo baten en lasten     44.437,- 

         ---------  

Vermogen ultimo 2015     € 72.145,- 
 

ANBI status STIBEMAN 

Stichting Stibeman is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN nummer 803725437. Daardoor zijn giften 

aan Stichting Stibeman van de belasting aftrekbaar en hoeft de stichting geen 
schenkingsrecht te betalen over legaten en donaties. 

 

Afschrift 

Conform de verplichting in de statuten is dit verslag aan het bestuur van de NMV 
verzonden. 

 

Blokker, 5 maart 2016 

Aart Dekkers 
Penningmeester  

 
 

 
 

Agendapunt 13: Verslag van de kascommissie over 2015 en décharge 

penningmeester over 2015 

 
Zoals gebruikelijk zal dit op de ALV worden uitgereikt. 

 
 

 

Agendapunt 14: Décharge kascommissie over 2015 
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Agendapunt 15: Voorstel aanpassing contributies per 01-01-2017 

 
Voorstel betreffende aanpassing contributies vanaf 1-1-2017: 

 

Contributies 2016 

Abonnement * Code Nederla
nd. 

Europa Buiten 
Europa 

Spirula Sp € 30,00 € 35,00 € 42,00 

Jeugdlid incl. Spirula (<18, alleen 

in Nederland) 

J € 15,00 Nvt. Nvt. 

Basteria B € 30,00 € 35,00 € 42,00 

Vita Malacologica VM € 25,00 € 30,00 € 35,00 

Spirula+Basteria Sp+B € 50,00 € 62,00 € 67,00 

Spirula+Vita Malacologica Sp+VM € 47,00 € 57,00 € 62,00 

Basteria+Vita Malacologica B+VM € 47,00 € 57,00 € 62,00 

Spirula+Basteria+Vita 

Malacologica 

Sp+B+V

M 

€ 67,00 € 82,00 € 87,00 

Huisgenootlid zonder tijdschriften H € 7,00 Nvt Nvt 

* Bij betaling voor 1 maart 2016 geldt een korting van 5 euro, behalve op de prijs van 
jeugdlidmaatschap en huisgenootlidmaatschap. 

 
Hierboven ziet u de contributies voor 2016. Sinds 1-1-2016 is er geen verschil meer in 

posttarieven voor Europese landen en landen buiten Europa en de tarieven voor Eu-

landen zijn omhoog gegaan. Daarom stellen we voor de contributies voor alle 
buitenlandse leden gelijk te trekken en aan te passen aan de veranderde posttarieven. 

De posttarieven in Nederland zijn ook gestegen. Omdat de contributies voor Nederlandse 

leden nog kostendekkend zijn, kunnen die in 2017 gelijk blijven. Het bestuur stelt voor 

de contributies vanaf 1-1-2017 als volgt vast te stellen: 

 
Contributies 2017 

Abonnement * Code Nederl
and 

Buitenland Verandering 
t.o.v. 2016 

Spirula Sp € 30,00 € 40,00 EU+5 

Jeugdlid incl. Spirula (<18, alleen 

in Nederland) 

J € 15,00 Nvt  

Basteria B € 30,00 € 37,00 EU+2, niet-EU 

-5 

Vita Malacologica VM € 25,00 € 30,00 Niet-EU -5 

Spirula+Basteria Sp+B € 50,00 € 67,00 EU+5 

Spirula+Vita Malacologica Sp+VM € 47,00 € 62,00 EU+5 

Basteria+Vita Malacologica B+VM € 47,00 € 59,00 EU+2; niet-EU 
-3 

Spirula+Basteria+Vita 
Malacologica 

Sp+B+V
M 

€ 67,00 € 89,00 EU+7; niet-
EU+2 

Huisgenootlid zonder tijdschriften H € 7,00 Nvt  

* Bij betaling voor 1 maart 2017 geldt een korting van 5 euro, behalve op de prijs van 

jeugdlidmaatschap en huisgenootlidmaatschap. 
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Agendapunt 16: Benoemingen bestuur 
 

 

Het bestuurslid Jaap de Boer is na 6 jaar aftredend en statutair niet herkiesbaar. De 
bestuursleden Gab Mulder, Aart Dekkers en Henk Menkhorst zijn na 3 jaar aftredend en 

stellen zich herkiesbaar. Ruud Bank is na 3 jaar aftredend en stelt zich niet herkiesbaar 

vanwege zijn zeer drukke werkzaamheden op de universiteit. 

Het bestuur stelt voor Gab Mulder, Aart Dekkers en Henk Menkhorst te herbenoemen als 
bestuurslid. Het bestuur draagt Anthonie van Peursen voor als voorzitter en vraagt de 

ALV hem als zodanig te benoemen. Tevens draagt het bestuur Hannco Bakker voor als 

bestuurslid en vraagt de ALV hem als zodanig te benoemen. Hannco zal zich vooral bezig 

gaan houden met de PR. Tegenkandidaten kunnen tot voor de aanvang schriftelijk bij de 
secretaris worden voorgedragen. Hun kandidatuur moet gesteund worden door minstens 

3 leden (artikel 2 van het huishoudelijk reglement).  

Als de vergadering akkoord gaat met bovengenoemde voorstellen zal het bestuur 

komend jaar bestaan uit: 

Voorzitter:   Anthonie van Peursen (sinds 2016) 
Secretaris:   Sylvia van Leeuwen (sinds 2015) 

Penningmeester:  Aart Dekkers (sinds 2013) 

Leden:  Gab Mulder (sinds 2013), Henk Menkhorst (sinds 2013), Jan Kuiper 

(sinds 2011) en Hannco Bakker (sinds 2016) 
 

 

 

 

Agendapunt 17: Plannen bestuur voor 2016 

 

Alle verenigingen met de ANBI-status zijn verplicht een beleidsplan op hun website te 

zetten. Hieronder volgt het beleidsplan dat het bestuur heeft opgesteld. Het is een 
geactualiseerde versie van het plan dat al op de website stond. Dit beschrijft de huidige 

gang van zaken op een wat tijdloze manier, zodat het niet nodig is het plan (en dus de 

website) voortdurend bij te werken. Wij vragen de ALV met dit plan in te stemmen. 

Het nieuwe bestuur wil de komende tijd nadenken over de koers van de NMV. Van de 

leden horen wij graag welke ideeën en wensen zij hebben. Ideeën zijn alleen uitvoerbaar 
als er ook vrijwilligers zijn die het willen doen. Een aanbod om te helpen bij de uitvoering 

van een idee verhoogt dus de slagingskans. Als dat leidt tot een nieuw beleidsplan zullen 

wij dat op een volgende ALV aan de leden voorleggen. 

 
 

Beleidsplan Nederlandse Malacologische Vereniging (2016) 

 

Doelstelling 
De vereniging heeft ten doel de beoefening, bevordering en verbreiding van de 

malacologie, met al hetgeen daarmee samenhangt en verabnd houdt. Zij tracht dit doel 

te bereiken door:  

 het houden van bijeenkomsten en excursies 

 het uitgeven van tijdschriften en publicaties 
 het in stand houden van een handbibliotheek met daarin determinatiewerken (ter 

raadpleging en ter uitlening) 

 andere wettige middelen, die dit doel kunnen bevorderen 

 
Lidmaatschap 

De vereniging kent gewone leden, huisgenootleden, ereleden en donateurs. Ereleden zijn 

zij die op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn 

benoemd en die deze benoeming hebben aanvaard. Momenteel telt de vereniging twee 
ereleden: Dr. A.C. van Bruggen en R.G. Moolenbeek. 
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Ledenvergadering 

Elk voorjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin tenminste de 

secretaris, de penningmeester, de redactie van Basteria, de redactie van Vita 

Malacologica, de redactie van Spirula, en de excursiecommissie het jaarverslag met 
betrekking tot het verenigingsleven over het afgelopen jaar uitbrengt. 

De daartoe in het voorgaande jaar benoemde kascommissiee van twee leden verslag 

uitbrengt over de door haar gehouden kas- en boekencontrole, moet de kascontrole van 

Stibeman niet worden vermeld? waarna over het al of niet dechargeren van het bestuur 
wordt beslist. Tevens wordt een nieuwe kascommissie van twee leden en een reservelid 

voor het lopende verenigingsjaar benoemd, met dien verstande dat een lid niet langer 

dan twee achtereenvolgende jaren in functie is. 

Behandeld wordt wat verder op de agenda is geplaatst. 
 

Website 

De vereniging treedt naar buiten via haar website www.spirula.nl. Daarop staat 

informatie over de vereniging, haar activiteiten en publicaties. Ook wordt voor de 

geïnteresseerden kennis over de wetenschap van weekdieren overgedragen op een 
populair wetenschappelijk niveau. 

 

Vergaderingen/symposium 

Het bestuur organiseert jaarlijks tenminste 2 maal een vergadering/symposium, waarbij 
wetenschappers en amateurmalacologen zijn uitgenodigd voor het houden van lezingen 

over diverse onderwerpen omtrent mariene weekdieren, zoetwatermollusken, 

landslakken en fossiele mollusken. 

 
Determineerdagen 

De NMV organiseert vrijwel elke maand een determineerdag, om leden en andere 

geinteresseerden bij te staan in het determineren van weekdiermateriaal. Van tevoren 

wordt vaak een onderwerp aangekondigd en besproken; het meenemen van materiaal 
anders dan het aangekondigde onderwerp blijft natuurlijk welkom. Ook niet-leden zijn op 

deze dagen welkom om hun vondsten te laten zien. 

Hier ook niet iets vermelde over de publieksfunctie die we in Naturalis hebben tijdens een 

determinatie bijeenkomst 

 
Excursies 

De NMV heeft een werkgroep die jaarlijks enige malen excursies organiseert.  Het doel 

hiervan is om kennis over te brengen van leefgebieden en leefgewoontes van 

weekdieren. Hierbij worden zo mogelijk natuurgebieden in Nederland en België bezocht, 
dat laatste in samenwerking met de Belgische zustervereniging. 

 

Tijdschriften 

Onder auspiciën van de vereniging worden een drietal tijdschriften uitgegeven: Basteria 
(2 maal per jaar), Spirula (4 maal per jaar), Vita Malacologica (1 maal per jaar). Elk 

tijdschrift kent een autonome redactie. De lay-out zoals doorgevoerd in 2015 zal worden 

behouden. De Informatiebladen worden niet meer gecontinueerd. De Informatiebladen 

zijn beschikbaar op de NMV website; op Natuurtijdschriften.nl komen in 2016 zowel 

Basteria, het Correspondentieblad als de Spirula (opvolger van het Correspondentieblad) 
beschikbaar (vanaf de start tot aan ongeveer 2007).  

 

Spirula is het correspondentieblad van de NMV. Hierin worden excursies en andere 

activiteiten aangekondigd en is plaats voor oproepen, ingezonden brieven, 
boekbesprekingen en mededelingen, zowel van bestuurlijke aard als van afzonderlijke 

leden. Daarnaast worden artikelen van leden opgenomen over Nederlandse en niet-

Nederlandse malacologische onderwerpen. Vaste rubrieken zijn o.a. nieuw beschreven 

soorten, een overzicht van tijdschriftartikelen en nieuw verschenen boeken. Ook is er de 
serie fossiele gastropoden van de Nederlandse  stranden.  
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Basteria is het wetenschappelijke tijdschrift van de vereniging. Artikelen worden 

beoordeeld door een redactieraad van prominente malacologen en kunnen zowel door 

leden als niet-leden worden aangeleverd. 

 
Vita Malacologica verschijnt één maal per jaar met wetenschappelijke artikelen rond één 

thema.  

 

Nieuwsbrief 
Via de email wordt regelmatig een elektronische nieuwsbrief verzonden, met daarin 

actuele mededelingen en ander malacologisch nieuws. 

 

Zoekkaarten 
De NMV geeft 3 zoekkaarten van de eigen fauna uit: “Schelpen van het Nederlandse 

strand”, “Landslakken van Nederland” en “Zoetwatermollusken van Nederland”. Deze zijn 

beschikbaar voor een breed publiek.  De productie wordt afgestemd op de vraag. De 

distributie aan particulieren is overgedragen aan derden, die de voorraad zoekkaarten 

echter via de NMV moeten bestellen. 
 

Handbibliotheek 

Er is een beperkte handbibliotheek in het bezit van de Vereniging, welke is ondergebracht 

bij Naturalis. Een overzicht van de werken is in Spirula gespubliceerd, en is beschikbaar 
op de website. Leden kunnen de boeken van de handbibliotheek -met inachtneming van 

een aantal regels- lenen. 

 

Samenwerking 
Er is een nauwe samenwerking tussen de NMV en de Werkgroep Tertiaire en Kwartaire 

Geologie (WTKG), alsmede met de Stichting ANEMOON. Zo werkt de NMV actief mee aan 

het tot stand komen van een Atlas van de Nederlandse land- en zoetwatermollusken. De 

vereniging onderhoudt tevens contacten met regionale malacologische verenigingen, 
zoals de Friese Schelpenwerkgroep, Mollusken Studiegroep Limburg, Schelpenwerkgroep 

Noordoost-Nederland, Slakkenwerkgroep van de KNNV afdeling Bevelanden, 

Strandwerkgemeenschap van de KNNV (SWG), alsmede met musea zoals Muzee 

Scheveningen, Natuurhistorisch Museum Rotterdam en Miramar Zeemuseum Vledder.  

 
In het buitenland worden de contacten en samenwerking voortgezet met de Belgische, 

Duitse en Italiaanse zusterverenigingen. 

 

Ledenlijst 
In 2016 zal een nieuwe ledenlijst aan de deelnemende leden ter beschikking worden 

gesteld die voldoet aan de normen van de huidige wetgeving.  

 

 
 

Agendapunt 18: Plannen Stichting STIBEMAN 
 

Voorheen verleende Stichting STIBEMAN vooral subsidies om de uitgave van boeken op 

malacologische terrein (Nederland betreffende) mogelijk te maken. De twee meest 
recente voorbeelden zijn de boeken “Ameland: Schelpenrijk” (2014) en “Pluimdragers en 

Slijkgapers” (2015). Er waren echter ook jaren dat geen subsidies werden uitgekeerd. 

Door de ontvangst van een legaat van dhr. P.L. Bergström en mevr. E. Bergström-

Muilwijk (47.209 euro) beschikt de stichting over aanzienlijk meer middelen.  
 

Vanaf 2016 willen wij daarom een actievere invulling geven aan onze rol om de 

Nederlandse malacologie te stimuleren. Wij gaan meer bekendheid geven aan de 

mogelijkheden van STIBEMAN en het aantal subsidies uitbreiden. Door ook aan personen 
subsidies te verlenen, kan STIBEMAN een actievere rol spelen bij het tot stand komen 

van malacologische projecten. Wij denken aan subsidie voor:  
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 Reiskosten voor een bezoek aan buitenlandse musea voor het bestuderen van 

(type)materiaal. Eisen: (1) de persoon is tenminste 3 jaar lid van de vereniging, (2) 

het bezoek dient uit te monden in een publicatie (en zo mogelijk een lezing voor de 
NMV), (3) indien het manuscript na 3 jaar nog niet gereed is, dient de subsidie terug 

te worden gestort. Maximum subsidiebedrag: 600 euro.  

 Studenten die aan een Nederlandse universiteit een afstudeeronderzoek doen naar 

een malacologisch onderwerp, met als tegenprestatie een populaire samenvatting van 
het onderzoek in Spirula of een lezing voor de NMV. Maximum subsidiebedrag: 200 

euro. 

 Reiskosten / onkosten (bijvoorbeeld veldwerkmaterialen zoals goede schepnetten 

etc.) voor een degelijke malacologische gebiedsinventarisatie door één of meerdere 
vrijwilligers die lid zijn van de NMV dat uitmondt in een rapport of artikel. Maximum 

subsidiebedrag: 100 euro per persoon en 400 euro per project. Inventarisaties die 

gesubsidieerd worden door of uitgevoerd worden in opdracht van de overheid komen 

niet voor subsidie in aanmerking. 

 Reiskosten naar een malacologisch congres voor het houden van een presentatie of 
het tonen van een poster. Eisen: (1) de persoon is tenminste 3 jaar lid van de 

vereniging, (2) er dient een verslag te worden gemaakt voor Spirula met daarin een 

aantal highlights / wetenswaardigheden van het congres. Maximum subsidiebedrag: 

600 euro. 
 Kosten voor publicatie in een open access tijdschrift. Eisen: (1) de persoon is 

tenminste 3 jaar lid van de vereniging, (2) het betreft een publicatie met een 

malacologisch hoofdonderwerp (bijvoorbeeld taxonomisch, systematisch, 

biogeografisch of ecologisch), en (3) de ondersteuning van STIBEMAN wordt 
genoemd in het dankwoord. Maximum subsidiebedrag: 400 euro. 

 Digitale ontsluiting van wetenschappelijk dan wel historisch relevante malacologische 

informatie. Maximum subsidiebedrag: 500 euro.  

 
Algemeen geldt dat na toekenning de betreffende persoon de eerstkomende 2 jaren geen 

subsidie meer kan aanvragen. Bij de subsidie voor reiskosten hanteren wij de tarieven 

van 2e klas openbaar vervoer, economy class vliegreizen en 0,19 cent per autokilometer. 

 

Elk jaar kan maximaal 10% van het vermogen van Stichting STIBEMAN aan subsidies 
verleend worden. Indien op een gegeven moment STIBEMAN minder dan 6000 euro 

vermogen heeft, worden geen subsidies meer verleend, maar gewacht totdat het 

vermogen weer is aangesterkt tot tenminste 10.000 euro. 

 
Het bestuur van Stichting STIBEMAN, 

Ruud Bank, Anthonie van Peursen, Henk Dekker, Aart Dekkers en Sylvia van Leeuwen 

 

 
 

Agendapunt 19: Rondvraag en sluiting 
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