Secretariaat NMV:
Sylvia van Leeuwen
Van der Helstlaan 19
3723 EV Bilthoven
Tel.: 030-2210613
e-mail: NMV-Secretaris@spirula.nl

Bijlage bij Spirula 410 (2017)

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 bijdragen van de leden.
Datum:
Locatie:

Zaterdag 1 april 2017
Miramar Zeemuseum, Vledderweg 25, 8381 AB Vledder (Drenthe). NMVleden hebben op deze dag gratis toegang tot het museum.

Programma
10.00 - 10.30 uur
10.30 - 12.30 uur
12.30 – 12.35 uur
12.35 – 13.30 uur

13.30
14.00
14.45
15.00
15.45

-

14.00
14.45
15.00
15.45
16.30

16.30 uur

uur
uur
uur
uur
uur

Ontvangst met koffie, thee en koek
Huishoudelijk gedeelte met Algemene Ledenvergadering
Inventariseren ledenbijdragen
Lunchpauze (koffie en thee verkrijgbaar, lunch zelf meenemen)
(indien er geen ledenbijdragen zijn, beginnen de lezingen een half
uur eerder en is er aan het eind meer tijd om het museum te
bekijken)
Ruimte voor bijdragen van de leden
Lezing: Freek Titselaar, Zeeuwse schelpenschatten
Pauze (koffie en thee verkrijgbaar)
Lezing Dennis Nieweg over Miramar
Rondleiding door Miramar door Dennis Nieweg met een kijkje achter
de coulissen en gelegenheid tot napraten
Einde programma. Het museum is open tot 17.00 uur.

Tijdens de ALV zijn kunstwerken van Charlotte Beunders tentoongesteld, geïnspireerd
door de zee en dan vooral de hangmosselcultuur in Zeeland. Voor verder info, zie haar
site http://charlottebeunders.wixsite.com/charlotte-beunders. Haar man Freek Titselaar
kan de werken toelichten.
Bereikbaarheid Miramar:
Met openbaar vervoer: trein naar station
Steenwijk. Dan bus 35 van Steenwijk naar Beilen,
uitstappen bij de halte voor de deur. Of bus 31
naar Noordwolde, uitstappen in Frederiksoord, en
dan ongeveer 800 meter lopen richting Vledder.
Met de auto: ziekaartje. Er is voldoende gratis
parkeergelegenheid voor en achter het museum.
Voor meer informatie over het museum en een
routebeschrijving, zie http://miramarzeemuseum.nl/
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VERGADERSTUKKEN VOORJAARSVERGADERING 1 APRIL 2017
NEDERLANDSE MALACOLOGISCHE VERENIGING

AGENDA HUISHOUDELIJKE VERGADERING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Opening en agenda
Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
Verslag van de A.L.V. van voorjaar 2016
Verslag van de secretaris over 2016
Verslag van de redactie van Spirula over 2016
Verslag van de redactie van Basteria over 2016
Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2016
Verslag van de webmaster over 2016
Verslag NMV verenigingsdagen over 2016
Verslag van de excursiecommissie over 2016
Verslag van de penningmeester over 2016
Verslag van de kascommissie NMV over 2016 en décharge penningmeester 2016
Benoemingen bestuur NMV
Plannen bestuur NMV voor 2017
Verslag van de secretaris / penningmeester inzake STIBEMAN over 2016
Verslag van de kascommissie Stibeman over 2016, décharge penningmeester 2016
Décharge kascommissie 2016 en benoeming kascommissie 2017
Plannen van Stichting Stibeman voor 2017
Rondvraag en sluiting

Agendapunt 2: Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
Van Museum Schepsel Schelp heeft de NMV 2 fraaie boeken ontvangen. Zie het bericht
hierover in de Spirula. De boeken zijn opgenomen in het NMV archief.

Agendapunt 3: Verslag algemene ledenvergadering NMV op 16 april 2016
Verslag algemene ledenvergadering NMV op 16 april 2016 in Naturalis Leiden
Aanwezig: Philip Arens, Hannco Bakker, Aart van den Berg,Peter Breeman, Bram
Breure, Bob Bruins, Henk Dekker, Aart Dekkers, Marja v/d. Ende, Willem Faber, Leo van
Gemert, Edi Gittenberger, Jeroen Goud, Frank de Graaf, Bavius Gras, Ate de Heij, Dick
Hoeksema, Huub Huneker, Lies Huneker-Konijn, Arie W. Janssen, Bert Jansen, Gijs
Kronenberg, Jan Kuiper, Wim Kuijper, Sylvia van Leeuwen, Gerard Majoor, Mello
Mellema, Henk Menkhorst, Gab Mulder, Ria Mounoury-Palstra, Anthonie van Peursen, Jan
Johan ter Poorten, Harry Raad, Han Raven, Wilco Regter, Frans Remery, Herman Roode,
Els Simons, George Simons, Bram bij de Vaate, Fred Vervaet, Han de Vries, Ton de
Winter, Theo Ykema, Axel Zijp.
Afwezig met kennisgeving: Jaap de Boer, Jan Buijse, Wim Voortman, Gerard Cadée,
Kees Margry, Henk Dijkstra, Margreet Kouwenhoven, Joop Eikenboom, Rob Moolenbeek,
Rob Vink, Alain van ’t Woud, Tello Neckheim.
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1 Opening en agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De vergadering herdenkt in stilte de in 2015 overleden leden Anton Janse en Dorien van
Peursen, en onlangs overleden Boele Land.
De voorzitter stelt voor agendapunt 16, benoeming bestuur, naar het einde van de
vergadering te schuiven. Dit wordt dan agendapunt 18. Aldus besloten.
Gememoreerd wordt dat sommige leden al heel lang lid zijn. 50 jaar en 60 jaar. Zij
hebben van de secretaris een attentie gekregen. Van de laatstgenoemde categorie is Arie
Janssen aanwezig.
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de ALV voorjaar 2015
Het verslag van ALV 2015 door Jaap de Boer wordt zonder opmerkingen of aanvullingen
goedgekeurd. Waarvoor dank.
4. Verslag van de secretaris over 2015
De voorzitter toont de groepsfoto’s van de laatste 4 lustra.
Hij memoreert het verschijnen van de veldgids van Bert Janssen: slakken en mossels.
Deze blijkt nu al uitverkocht. Herdruk wordt overwogen.
Ook verscheen in 2015 de naamlijst Pluimdragers en slijkgapers van Rykel de Bruyne
e.a., waarin nieuwe Nederlandse. namen werden geïntroduceerd en waarvan o.a. Henk
Menkhorst de afleiding van de wetenschappelijke namen voor zijn rekening nam
Helaas is het niet gelukt om een zoekkaart over de fossiele Gastropoden en Bivalven uit
te geven.
Het ledenaantal is gelukkig gestabiliseerd, de neergaande tendens is gestopt.
De Facebookpagina blijkt een groot succes te zijn en heeft nu zo’n 215 leden.
Afgelopen jaar zijn 10 digitale nieuwsbrieven verschenen.
Op natuurtijdschriften.nl kunnen alle oudere publicaties van Spirula en Basteria
gedownload worden. Frank de Graaf vraagt wanneer er een nieuw ledenlijst komt, hij wil
die graag in de Spirula als bijlage.
Sylvia van Leeuwen heeft advies gevraagd aan de Autoriteit Bescherming
Persoonsgegevens over de vraag wat wel en wat niet mag.
Er bestaan 2 opties; Opt-in en Opt-out.
In het eerste geval (Opt-in) moet aan alle betrokkenen ondubbelzinnig toestemming
worden gevraagd. Alleen de leden die op een formulier toestemming geven om onderling
contactgegevens uit te wisselen, worden opgenomen in de ledenlijst. Dit vraagt veel werk
van de secretaris. In het tweede geval (Opt-out) wordt door een oproep in de Spirula
vermeld dat er een ledenlijst wordt uitgebracht. De leden die daar niet op willen staan of
niet al hun gegevens willen vermelden, worden opgeroepen dat te melden aan de
secretaris. Op het formulier bij de tijdschriften in december 2015 konden leden al alle
mogelijke voorkeuren aangeven. Daarop hebben zich vrijwel geen leden gemeld die niet
op de ledenlijst wilden en een klein aantal die niet alle gegevens op de ledenlijst wilde.
In de NMV nieuwsbrief van mei zal het nog eens verduidelijkt worden. Leden die dan nog
niet reageren komen met de ons bekende gegevens in de lijst.
De ledenlijst werd vroeger gedrukt en komt nu als Pdf beschikbaar om kosten te
besparen. Leden zonder email kunnen een print per post aanvragen bij de secretaris.
5. Verslag van de redactie van Basteria over 2015
Bij agendapunt 5 moet 2014 door 2015 vervangen worden. Basteria heeft een nieuw
formaat gekregen dat door veel leden verwelkomd wordt. De lay-out van de 3 NMV
tijdschriften is vernieuwd en is nu op elkaar afgestemd. Ruud Bank is tot de redactie
toegetreden.
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6 Verslag van de redactie van Spirula over 2015
Bert Jansen is gestopt met het verzorgen van de opmaak en Jeroen Goud en Rob Vink
hebben het overgenomen. Er is een welgemeend applaus voor het vele verrichte werk
7. Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2015
Eind 2015 verscheen het nummer over predatie van jaargang 2014 en nu is ook het
nummer over de Enidae (jaargang 2015) klaar.
De voorzitter/ auteur vermeldt hoeveel moeite het hem gekost heeft om de vindplaatsen
(vanwege de oude benamingen) in Iran van de collectie De Morgan te vinden. Jan Johan
overhandigt Ruud Bank het eerste exemplaar. Ziet er voortreffelijk uit. Leden kunnen een
exemplaar in de pauze ophalen. Later dit jaar komt er nog een nummer over Muricidae
uit (jaargang 2016).
8. Verslag van de webmaster over 2015
Rob Vink heeft vele jaren voor de website gezorgd. Per 2016 heeft hij zijn functie
overgedragen aan Jaap de Boer. Rob wordt bedankt voor het vele verrichte werk. Jan
Johan ter Poorten en Jaap de Boer hebben een hele nieuwe website ontworpen die ‘s
middags door eerstgenoemde gepresenteerd gaat worden. De site is al actief en
sommigen hebben hem al gezien. Suggesties en opmerkingen over de website kunnen bij
Jaap de Boer ingediend worden.
9 Verslag zaterdagbijeenkomsten over 2015
Gab Mulder heeft de determinatiedagen geëvalueerd. Er is een goede opkomst en veel lof
voor Joop Eikenboom voor zijn mooie Power Pointpresentaties en Henk Menkhorst en
Guus Gulden voor hun bijdragen.
Door de sluiting van Naturalis tijdens de verbouwing zullen we enige tijd moeten
uitkijken naar een nieuwe locatie voor de maandelijkse bijeenkomsten. Dit speelt vanaf
augustus 2016. Gab Mulder heeft hierover lange tijd overlegd met Naturalis, en
uiteindelijk heeft dat tot een oplossing geleid: een Naturalislocatie op de
Nieuwenhuizenweg, niet al te ver van station Leiden Lammenschans. Er is voldoende
parkeergelegenheid. De nieuwe vestiging moet op zaterdag beheerd worden door vaste
krachten van Naturalis. De dan aanwezige bibliotheekmedewerker kan ook uitleen van
boeken uit de Naturalis-bibliotheek verzorgen.
Er moet altijd een medewerker van Naturalis aanwezig zijn. Dit zijn Jeroen Goud (vaste
medewerker bij Naturalis) en Gab Mulder (gastmedewerker bij Naturalis). Voor hun
toezegging krijgen zij luid applaus. In dit nieuwe onderkomen zijn thee en koffie
verkrijgbaar, een restaurant is niet aanwezig. Veel dank gaat uit naar Gab Mulder voor
zijn vele inspanningen voor dit resultaat.
10. Verslag van de excursiecommissie over 2015
Bert Jansen en Jaap de Boer vormen vanaf 1 januari 2017 de excursiecommissie. Voor de
1000-soortendag zijn er naast Anthonie nog geen aanmeldingen. 11 en 12 juni is er een
excursie naar het rivierengebied. Ook een Amelandexcursie, Langerijp, Natuurpark
Zoetermeer en een door Gerard v/d Velde georganiseerde excursie staan op de rol.
Anthonie van Peursen gaat uit de excursiecommissie. Hij wordt voor het 20 jaar
(mede)organiseren van excursies heel hartelijk bedankt met luid applaus.
11. Verslag van de penningmeester NMV over 2015
Bavius Gras vindt het verschil tussen het debiteurenbedrag 2014 en 2015 opmerkelijk
groot. De penningmeester verklaart dat hij pas laat aan de administratie toekwam
doordat hij drukke werkzaamheden heeft. Henk Menkhorst heeft inmiddels de
Nederlandse leden gebeld om hen te herinneren aan hun betalingsachterstand. Sylvia
van Leeuwen heeft de buitenlandse leden gemaild en met hulp van Rob Vink heeft zij
facturen gestuurd aan de agentschappen.
Fred Vervaet vraagt of er al leden afgevoerd zijn. Dat is nog niet het geval. De agenten
vormen vaak een moeilijk probleem.
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De schuld aan Stibeman heeft o.a. te maken met problemen met ABN/Amro.
We reserveren jaarlijks een bedrag van € 800 voor het komende lustrum (90 jaar).
Fred Vervaet vraagt naar de portikosten. De tarieven gaan overal omhoog. De tarieven
van Amerika en Europa zijn gelijk getrokken. Jan Kuiper rekent de vergadering voor dat
de verzending van 1 losse Spirula naar het buitenland € 11,25 kost.
Han Raven: is Pdf dan een optie? Het bestuur beraadt zich op deze mogelijkheid. Een van
de vragen is hoeveel leden we dan nog overhouden?
Spirula is al van 6 naar 4 nummers per jaar gegaan. Het verzenden van Spirula, Basteria
en de Vita in een envelop is in 2015 gelukt en levert een besparing op.
Jeroen Goud deelt namens de redactie van Spirula een begrotingsvoorstel rond waarin
gevraagd wordt om € 600 extra voor de aanschaf van apparatuur en software. De
drukker eist dat de opmaak op een professionele manier aangeboden wordt en dat kan
niet meer met de normale apparatuur.
De penningmeester betreurt het dat het voorstel niet eerst in het bestuur kon worden
besproken en vraagt de vergadering om haar mening. Sylvia van Leeuwen vraagt of dit
probleem alleen speelt bij Spirula of ook bij de redacties van Vita en Basteria. Jammer
dat Bas Kokshoorn (opmaak Basteria) er niet is. Volgens Jan Johan ter Poorten is deze
kwestie voor hem (opmaak Vita) niet zo urgent omdat hij beroepsmatig al beschikt over
de mogelijkheden. Hij betaalt € 80 per maand en zo’n € 1000 per jaar voor zijn
apparatuur en nodige programma’s.
Fred Vervaet merkt op dat de bladen het visitekaartje van de vereniging zijn. Dus we
moeten het doen. Bram bij de Vaate betreurt het dat dit onderwerp op deze manier in de
vergadering komt. Volgens hem moet het bestuur met een weloverwogen voorstel
komen. Ruud Bank vindt dat de redactie van de Vita en Basteria geraadpleegd moeten
worden.
Gerard Majoor is van mening dat eerst prioriteit gegeven moet worden aan het probleem
van Jeroen Goud. Er is een grote meerderheid in de vergadering die in principe positief
staat tegenover de vergoeding van extra kosten, maar men vindt dat het bestuur een
keuze moet maken wat en hoeveel vergoed wordt.
Theo Ykema vraagt of de penningmeester lid moet zijn van de NMV. Antwoord is ja. De
administratie kan door een niet-lid gedaan worden maar dat is duur.
Menno Schilthuizen heeft voor 1 keer, bij hoge uitzondering, de Vita op de website
geplaatst.
12. Verslag van de secretaris en penningmeester inzake Stibeman over 2015
Bij legaat van mevrouw E. Bergstrom-Muilwijk heeft Stibeman ruim € 47.000 ontvangen,
waarvoor Stibeman zeer dankbaar is en haar in de toekomst meer mogelijkheden geeft.
Frank de Graaf vraagt of leden van de NMV een beroep kunnen doen op Stibeman. Het
antwoord is ja als zij aan een aantal voorwaarden voldoen( zie agendapunt 18)
Fred Vervaet constateert dat er 3 leden van het bestuur nu ook in het bestuur van
Stibeman zitten. Is dat een probleem? Hij vindt dat er onafhankelijkheid tussen NMV en
Stibeman moet bestaan. Sylvia van Leeuwen zegt dat de voorzitter en penningmeester
qualitate qua in bestuur van Stibeman zitten. Dat is zo bepaald in de statuten.
De voorzitter legt uit hoe deze situatie zo ontstaan is. Toen Anthonie gevraagd werd als
bestuurslid van Stibeman was hij nog geen kandidaat voor het NMV –bestuur. Ruud Bank
en hij wisselen van positie. Sylvia van Leeuwen geeft aan dat zij bereid is haar
bestuurslidmaatschap van Stibeman beschikbaar te stellen als de ALV het ongewenst
vindt dat zij daar lid van blijft. Hiermee wordt voorkomen dat het NMV-bestuur de
meerderheid heeft en daarmee ook Stibeman kan aansturen. Het bestuur van Stibeman
is zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van het bestuur en zal op een later tijdstip
een besluit nemen.
Bob Bruins is van mening dat Stibeman niet bedoeld is om bureaukosten van de
vereniging te financieren. De voorzitter en penningmeester zijn het daar roerend mee
eens.
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13. Verslag van de kascommissie over 2015 en decharge penningmeester
Tijdens de vorige ALV is geen complete kascommissie benoemd. De ALV deed de
suggestie om Flip Lok te vragen, maar deze bleek inmiddels in het buitenland te wonen.
Daarop heeft het bestuur Henk Dekker bereid gevonden om de kas te controleren. De
vergadering gaat alsnog akkoord met de samenstelling van de kascommissie.
Leo van Gemert en Henk Dekker hebben als kascommissie een verslag gemaakt van hun
bevindingen bij de penningmeester. Het verslag wordt ter plekke voorgelezen en zal in
Spirula opgenomen worden. Op grond hiervan wordt er decharge verleend aan de
penningmeester. Er wordt nog een poging gedaan om uit de vergadering een nieuwe
penningmeester te zoeken. Omdat er niet gereageerd wordt blijft de huidige
penningmeester, onder grote bijval, (voorlopig) in functie.
Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
14. Decharge kascommissie 2015
De kascommissie wordt bedankt voor de verleende diensten en gedechargeerd. Daarmee
wordt ook het bestuur gedechargeerd. Leo van Gemert verlaat na 2 jaar de
kascommissie, Henk Dekker blijft zitten en Philip Arends treedt bij acclamatie toe tot de
kascommissie voor 2016.
15. Voorstel aanpassing contributies
Het voorstel zoals vermeld in de vergaderstukken wordt aangenomen. De aangepaste
contributies gaan in per 1-1-2017. Het bestuur zal Engelstalige uitleg geven aan de
buitenlandse leden. Het bestuur zal bij de SIM nagaan wat het effect is geweest van het
digitale abonnement dat SIM per 2016 aanbiedt. N.a.v. de aanbevelingen van de
kascommissie: het opheffen van het verschil tussen EU en overig buitenland maakt de
contributiestructuur al iets eenvoudiger. Hoewel Europese bankbetalingen tegenwoordig
veel eenvoudiger geworden zijn, willen de leden het combi-lidmaatschap met SIM en CC
graag voortzetten. Aldus wordt besloten.
16. Plannen van het bestuur voor 2016
Bram Breure wil graag verduidelijking van de plannen van het bestuur. Hij vindt dat dit
geen beleidsplan is, omdat het geen nieuw beleid bevat. Sylvia van Leeuwen licht toe dat
de ANBI-status vereist dat de NMV een beleidsplan op internet moet hebben. Ruud Bank
geeft aan dat hij als aftredend voorzitter ruimte wil laten voor het nieuwe bestuur om
plannen voor de toekomst te ontwikkelen. Sylvia van Leeuwen meldt dat het beleidsplan,
dat nu op de website staat, sterk verouderd is. Daarom heeft zij het oude plan
geactualiseerd. Het bevat inderdaad een beschrijving van het huidige beleid. Zij vraagt
de vergadering om in te stemmen met het plan en dit op de website te zetten zolang een
nieuw beleidsplan niet klaar is. Zij benadrukt nogmaals dat dit van belang is om aan de
formele eisen van de ANBI-status te blijven voldoen. De ALV stemt daarmee in, maar wil
ook graag dat er een beleidsplan gemaakt wordt met nieuw beleid. Het nieuwe bestuur
zal zich daarover beraden. De tijd ontbreekt om met de leden te discussiëren over de
vraag welke veranderingen van het beleid dan gewenst zouden zijn.
De begroting 2016, zoals vermeld in de vergaderstukken wordt door de aanwezige leden
goedgekeurd met de volgende wijzigingen:
- Er wordt een reservering van 800 euro toegevoegd voor het jubileum.
- Het bestuur mag de kosten van de redacties vergoeden.
- Deze twee extra uitgaven mogen leiden tot een tekort op de exploitatie voor
2016.
17. Voorstel van Stichting Stibeman
De voorzitter legt de plannen voor Stibeman uit, zoals verwoord onder agendapunt 18.
Niemand is er op tegen om het plan van Stibeman op de website te zetten.
Bob Bruins gaat meedenken hoe Stibeman geïnterpreteerd moet worden.
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18. Benoemingen bestuur
De beoogd voorzitter Anthonie van Peursen wordt bij acclamatie tot nieuwe voorzitter
benoemd. Hij vindt het een hele eer en zal zich zo goed mogelijk inzetten. Hij roept de
leden op om met suggesties en plannen te komen.
Ook Hannco Bakker wordt als nieuw lid in het bestuur NMV door de vergadering begroet.
Henk Menkhorst spreekt de scheidende voorzitter Ruud Bank met wat anekdotes toe en
bedankt hem voor zijn grote inzet voor het bestuur van de NMV. Hij overhandigt hem
een boek over professor Holthuis, de bekende krabbenspecialist van het RMNH. Evenzo
wordt Jaap de Boer, bij afwezigheid, voor zijn vele werk voor de NMV hartelijk bedankt.
Verslaggeving: Henk Menkhorst en Sylvia van Leeuwen

Verklaring kascontrolecommissie Nederlandse Malacologische Vereniging
(NMV) over 2015
Op 19 maart 2016 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Henk Dekker en Leo
van Gemert, ten behoeve van de algemene ledenvergadering van de NMV de financiële
administratie van de vereniging over het boekjaar 2015 gecontroleerd.
De administratie is op een professionele wijze opgezet en bijgehouden, waardoor alle
afzonderlijke transacties goed zijn terug te vinden. Uit de controle is gebleken dat de
eindbalans en de staat van baten en lasten, zoals weergegeven in het financieel
jaarverslag 2015 een, zoals dat wordt genoemd, getrouw beeld geven. Echter in de
begroting 2016 is een reservering van € 800 vergeten bij de lasten. Dit betreft “Dotatie
reservering lustrum 90-jarig bestaan”. De penningmeester, Aart Dekkers, heeft
toegezegd dit bedrag alsnog te willen reserveren.
De kascontrolecommissie heeft ook de financiële administratie over 2015 van de
Stichting tot Behartiging van de Belangen van de Malacologie in Nederland “STIBEMAN”
gecontroleerd en akkoord bevonden.
De kascontrolecommissie is van oordeel dat het bestuur decharge verleend kan worden.
Tot slot een opmerking over de opzet van de NMV. De commissie heeft gesproken met de
penningmeester over de aard en hoeveelheid van de door hem verrichte
werkzaamheden. Daaruit is gebleken dat het grote aantal verschillende abonnementen
veel controle en overleg met de secretaris vereist. Leden en abonnees vergeten: 1. af te
zeggen, 2. te betalen, 3. aan te geven welke tijdschriften ze willen ontvangen; of ze
betalen het verkeerde bedrag. Waarom niet een standaard Nederlands lidmaatschap voor
zoiets als € 60 voor al onze tijdschriften. En dan nog een opmerking over de combinatie
met het Italiaanse SIM. Destijds was dat van belang omdat geld overmaken naar het
buitenland lastig en duur was. Maar gezien het gemak waarmee nu geld kan worden
overgemaakt naar buitenlandse bankrekeningen is het niet zinvol om dit nog voor de
leden te verzorgen. Vereenvoudiging van de mogelijke abonnementen vermindert de
hoeveelheid werk voor penningmeester en secretaris, waardoor het gemakkelijker wordt
om kandidaten hiervoor te werven en heeft u als NMV-lid minder gezeur aan uw hoofd,
van “We zoeken nog iemand voor het bestuur”.
Zeist, 31 maart 2016

Winkel, 31 maart 2016

L.J. van Gemert

H. Dekker
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Agendapunt 4: Verslag van de secretaris over 2016
In 2016 zijn drie leden overleden: ons erelid Dr. A.C. van Bruggen, Bauke van der Veen
en Boele Land. Een in memoriam over deze leden is opgenomen in Spirula nr. 409 en
over Dr. Van Bruggen ook in Basteria vol 80 nr. 4-6.
De voorjaarsvergadering van de NMV (de ALV en in de middag lezingen) werd op
zaterdag 16 april 2016 gehouden in Naturalis. Het verslag van de ALV is hierboven
afgedrukt.
De najaarsbijeenkomst werd op zaterdag 8 oktober 2016 gehouden bij het Goois
Natuurreservaat in Laren rond het thema mollusken van het Nederlands Caribisch gebied.
Tijdens dit symposium kreeg erelid Rob Moolenbeek een ‘Festschrift’ uitgereikt.
Een fotoverslag is opgenomen in Spirula nr. 409. Verder organiseerde de NMV
maandelijks bijeenkomsten bij Naturalis (verslag zie agendapunt 9) en excursies (verslag
zie agendapunt 10). Na vele jaren van trouwe dienst hebben Anthonie van Peursen en
Gerard van der Velde eind 2016 afscheid genomen van de Excursiecommissie. Frank de
Graaf is tot de excursiecommissie toegetreden. Er is nog plaats voor een extra lid, wie
belangstelling heeft kan zich melden bij Jaap de Boer.
In 2016 is het uiteindelijk gelukt een nieuwe ledenlijst uit te geven. Meerdere leden
hebben gereageerd dat ze daar blij mee zijn. De ledenlijst is in oktober 2016 als PDF
toegestuurd aan alle leden met een e-mail adres. Leden die geen e-mail hebben, kunnen
een print opvragen bij de secretaris. Van deze mogelijkheid heeft tot nu toe 1 lid gebruik
gemaakt. Nu een vorm gevonden is om een ledenlijst uit te brengen binnen de wettelijke
kaders en de ledenadministratie hierop aangepast is, zal het in de toekomst eenvoudiger
zijn om een bijgewerkte versie rond te sturen. De eerste versie van de nieuwe ledenlijst
nieuwe stijl leverde tal van aanvullingen en correcties op, een bijgewerkte versie van de
ledenlijst is in december 2016 verzonden.
Er verschenen dit jaar 4 nummers van Spirula, 2 nummers van Basteria en 1 nummer
van Vita Malacologica. Alle tijdschriften zijn dus op tijd verschenen. Hulde aan de
redacties die zich hiervoor ingespannen hebben. Wij hopen dit de komende jaren weer te
kunnen melden. De rubriek nieuwe taxa land- en zoetwatermollusken in Spirula is
gedurende vele jaren verzorgd door Ruud Bank. Vanaf 1 januari 2017 gaat Bram Breure
het stokje van hem overnemen. Op deze plek willen wij Ruud Bank hartelijk bedanken
voor zijn inzet en Bram Breure veel succes toewensen.
Het gezamenlijk verzenden van tijdschriften is dit jaar meerdere keren gelukt en blijft
ook het streven voorkomende jaren. Het levert namelijk een mooie besparing van
portokosten op. Wij bedanken Jan Kuiper voor zijn inzet bij de verzending.
De digitale nieuwsbrief wordt gemaakt door de secretaris en verscheen in 2016 12 keer.
De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd aan alle leden met een e-mail adres die zich
daarvoor aangemeld hebben. De verschijningsdatum is meestal gekoppeld aan het
bekend worden van het programma van de NMV verenigingsdagen. Vaste bezoekers van
de verenigingsdagen worden ook rechtstreeks geïnformeerd over het programma en de
lijst te behandelen soorten (inclusief de laatste wijzigingen daarin). Die deze
rechtstreekse mails niet ontvangt kan zich daarvoor aanmelden bij Guus Gulden en Joop
Eikenboom. De nieuwsbrief wordt in toenemende mate gebruikt voor oproepen van leden
aan elkaar. Elk lid kan daar gebruik van maken. Tekstvoorstellen kunnen gestuurd
worden naar de secretaris. Als het secretariaat een schelpencollectie aangeboden krijgt
die niet voor een museum bestemd is, wordt dat eveneens in de nieuwsbrief vermeld.
De vernieuwde website is dit jaar goed van de grond gekomen, zie verder het verslag
van de webmaster Jaap de Boer.
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De facebookgroep van de NMV is doorgegroeid van 197 naar 253 leden. Er verschijnen
vrijwel dagelijks nieuwe berichten in de groep. De groep is destijds opgezet en werd
beheerd door Sylvia van Leeuwen. Het beheer is in 2016 overgenomen door Hannco
Bakker, Sylvia van Leeuwen blijft reserve-beheerder. Malacologische activiteiten worden
door Hannco op de Facebookgroep vermeld. Daardoor bereiken we ook mensen die wel
interesse hebben in malacologie, maar die nog geen lid zijn van de vereniging.
STIBEMAN heeft in 2016 een nieuwe impuls gekregen, resulterend in meer
subsidieaanvragen en toekenningen. Het bestuur bestond in 2016 uit Anthonie van
Peursen (voorzitter), Sylvia van Leeuwen (secretaris), Aart Dekkers (penningmeester),
Henk Dekker en Ruud Bank. Gezien de opmerkingen door de ALV van 2016 is gezocht
naar een vervangend bestuurslid voor Sylvia van Leeuwen. Dat wordt Jaap de Boer. De
bestuurswijzigingen worden van kracht zodra ze geregistreerd worden bij de Kamer van
Koophandel.
Het ledental van de NMV vertoonde in 2016 weer een stijgende lijn. In 2016 konden we
23 nieuwe leden inschrijven, terwijl het lidmaatschap van 10 leden beëindigd werd.
Daarnaast nam het ledental toe door het opheffen van blokkades van leden die een
betalingsachterstand hadden.
Aantal leden/ abonnees op 31 december van elk jaar
2013
2014
Spirula
414
408
Basteria
341
332
Vita Malacologica
207
209
Gewoon Lid (G)
424
404
Huisgenootleden (H)
11
11
Jeugdleden (J)
5
3
Ereleden (E)*
2
2
Lid voor het leven (L)
3
3
Ruilabonnementen (R)
58
16
Via Agent (A)
32
27
Totaal aantal leden
538
466

2015
422
336
205
396
10
6
2
3
15
37
469

2016
422
337
213
419
13
6
1
3
15
33
490

* In de tabel staat steeds het aantal ereleden dat op 31 december van dat jaar in leven
was. De vereniging heeft vijf ereleden: Mevr. Dr.h.c. W.S.S. van der Feen-van Benthem
Jutting (sinds 1964, overleden 1991); Dr. C.O. van Regteren Altena (sinds 1967,
overleden 1976); Dr. J.G.J. Kuiper (sinds 1978, overleden 2011); Dr. A.C. van Bruggen
(sinds 1999, overleden 2016); Rob Moolenbeek (sinds 2012).
Sylvia van Leeuwen,
Secretaris

Agendapunt 5: Verslag van de redactie van Spirula over 2016
Er verschenen in 2016 vier afleveringen van Spirula met in totaal 238 pagina’s (2011:
156 pp.; 2012: 176 pp.; 2013: 204 pp.; 2014: 220; 2015: 200 pp.). De nummers
werden steeds binnen twee weken na de geplande verschijningsdatum bij de abonnees
bezorgd.
De toename van het aantal pagina’s per jaar sinds 2013 wordt vooral veroorzaakt door
de publicatie van 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 uitzondering van het lentenummer stond in
elk nummer van Spirula in 2016 een aflevering in de series “Even voorstellen” en “De
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plek”; in alle nummers stond een aflevering van de rubriek “Nieuw in Nederland”. Andere
vaste rubrieken zijn “Excursies en malacologische agenda Nederland” en de
literatuurrubrieken. 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 werden ‘in memoriams’ gewijd aan
dr. A.C. (Dolf) van Bruggen, Boele Land en Bauke van der Veen.
De redactie van Spirula [Jeroen Goud (marien en opmaak), Rob Moolenbeek (marien),
Gerard Majoor (land & zoetwater) en Rob Vink (fotobewerking)] vergaderde in 2016
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 Jan Kuiper.
In 2016 heeft Ruud Bank te kennen gegeven dat hij door zijn drukke reguliere werk niet
meer toekwam aan het regelmatig samenstellen van de literatuurrubriek land- en
zoetwater. Gelukkig werd Bram Breure bereid gevonden deze taak met ingang van het
eerste nummer van 2017 van hem over te nemen. De redactie van Spirula is Ruud Bank
zeer dankbaar voor zijn jarenlange toewijding aan de literatuurrubriek “Continentale
malacologie”.
Jeroen Goud, Gerard Majoor, Rob Moolenbeek, Bert Jansen
Redactie Spirula

Agendapunt 6: Verslag van de redactie van Basteria over 2016
Basteria Vol. 80 verscheen in 2015 met twee afleveringen, No. 1-3 (pp. 1-144),
8.x.2016, en No. 4-6 (pp. 145-200), 10.xii.2016. Het was een bijzonder jaar voor het
tijdschrift, dat de respectabele leeftijd van 80 bereikte. Voor de eerste aflevering
versterkte Ruud Bank als gast-redacteur de redactie omdat er heel wat extra werk nodig
was. Een groot aantal mogelijke auteurs werd persoonlijk benaderd. Zo werd de eerste
aflevering een waardig ‘Festschrift’ ter ere van Rob Moolenbeek, met vier moolenbeeki’s,
een molaerivus en een robmoolenbeeki, in een grote variatie aan bijdragen door vrienden
en bekenden. Het was een verademing om na een aantal jaren met problemen om
voldoende kopij te krijgen, eindelijk weer eens wat meer speelruimte te hebben.
Het aantal pagina’s van vol. 80 was aanzienlijk groter dan in de voorafgaande jaren, wat
duidelijk maakt dat actieve werving belangrijk kan zijn. De redactie hoopt dat ook zonder
de extra aanleiding die een ‘Festschrift’ is, het aanbod aan kopij in 2017 op een enigszins
vergelijkbaar niveau zal blijven.
De afgelopen 10 jaren werden de volgende aantallen pagina's gedrukt:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
168
228
368
160 144
120 152
95
112 120
200 pp.

Er werden in Vol. 80 (2016) 23 artikelen, een ‘Editorial’, een boekbespreking, en een
‘erratum’ gepubliceerd. Daarbij waren 30 auteurs en/of co-auteurs uit 6 landen
betrokken. Aan bod kwamen: fossiele planktonische mollusken uit de V.S. en fossiele
landslakken (en een beer, die landelijk de pers haalde) uit de Hollandse duinen, mariene
bivalven (3 bijdragen) en gastropoden (7 bijdragen), en landslakken (6 bijdragen). In
deze artikelen werden 1 subfam. nov., 3 gen. nov., 23 spec. nov. en 3 subspec. nov.
beschreven.
Ook waren er artikelen over zo uiteenlopende onderwerpen als het verweren van
schelpen, hybridisatie, de ontdekking van een zeldzaam oud malacologisch handboek, en
het werk van enkele auteurs uit de malacologische geschiedenis.
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Het jaar 2016 bracht met het overlijden van Dr. A.C. van Bruggen ook triest nieuws. Dolf
was gedurende tientallen jaren (1968-2016) een actief lid van de Basteria redactie, die
ook in 2016 nog zijn befaamde ‘stofkam’ hanteerde om manuscripten wat op te poetsen.
Met een ‘In memoriam’ werden zijn buitengewoon grote verdiensten voor de NMV en in
het bijzonder ook voor ons tijdschrift gememoreerd.
Ook in 2016 werden frankering en verzending van het tijdschrift weer door Jan Kuiper
verzorgd, waarvoor hartelijk bedankt!
Edi Gittenberger, Gijs Kronenberg en Bas Kokshoorn
Kernredactie Basteria

Agendapunt 7: Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2016
Verslag Vita Malacologica over 2016 oftewel “we zijn weer helemaal bij”
Achterstand ingehaald
Nadat er in 2015, ondanks verwoede pogingen van auteurs en redactie alweer slechts
één nummer van Vita Malacologica, dit keer in een nieuw jasje gestoken, was
uitgekomen, heeft de redactie maar weer eens e.e.a. uit de kast getrokken om in 2016
opnieuw te proberen de achterstand in te halen.
VM 14 zag het licht op 14 april 2016, omvatte 84 pagina’s bestaande uit één artikel, de
monografie over de Enidae van Iran, geschreven door twee auteurs.
Nummer 14 was het eerste nummer van de Vita dat puur over continentale Mollusca
ging, waarbij we onze naam wat meer eer aandeden. Tot dan toe was Vita Malacologica
vooral marien gericht, met maar twee uitzonderingen, de nummers over Ellobiidae (VM
4) en het predatienummer (VM 13).
Op 8 oktober zag ook het tweede nummer van 2016, VM 15, het licht, nu met het thema
Muricidae, een familie die bij verzamelaars van tropisch marien in trek is.
Het nummer omvatte 5 bijdragen waaraan in totaal 9 auteurs aan meewerkten en
besloeg 104 pagina’s. Bijdragen omvatten een verscheidenheid zowel in tijd (fossiel en
recent) als geografie, (oost Amerika, West Europa, Indische Oceaan, Borneo en PapuaNieuw-Guinea.
De doelstelling om twee nummers uit te brengen en daarmee de achterstand weg te
werken is dus eindelijk gehaald.
Ontwikkelingen
Uit tabel 1 blijkt dat het aantal abonnees over de jaren relatief constant blijft. Er is een
forse daling in de periode 2013 – 2014. Dit is het gevolg van het afvoeren van
wanbetalers. Een vergelijkbaar verschijnsel doet zich ook voor bij de abonnementen op
Spirula en Basteria.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
251
250
270
269
270
258
251
260
245
238
Tabel 1. Ontwikkeling aantal abonnees vanaf 2003, peildatum 1 januari van betreffend jaar.

2014
209

2015
205

2016
207

Vooralsnog heeft de mogelijkheid tot het nemen van een los abonnement op Vita
Malacologica er niet toe geleid dat het aantal abonnees is toegenomen.
Tabel 2 geeft een overzicht van de verkoop van losse nummers via onze uitgever,
ConchBooks. Het betreft hier netto verkoop, dat wil zeggen, na aftrek van de vijf gratis
auteursexemplaren. Onbekend is hoeveel exemplaren door auteurs zijn afgenomen naast
de vijf gratis exemplaren. Overigens heeft het NMV-bestuur besloten vanaf jaargang
2018 geen gratis exemplaren meer te verstrekken aan de auteurs, maar een PDF van het
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eigen artikel (net als bij Basteria het geval is). Eerder gedane toezeggingen aan de
auteurs van jaargang 2017 worden nog wel nagekomen.
nummer verkoop pagina’s nummer
VM1
51
60
VM9
VM2
63
72
VM10
VM3
37
75
VM11
VM4
51
62
VM12
VM5
58
68
VM13
VM6
50
70
VM14
VM7
30
38
VM15
VM8
34
96
VM16
Tabel 2. Losse verkoop tot 1 juli 2016.

verkoop
10
18
33
6
8
10
-

pagina’s
60
108
64
59
72
84
104

Opvallend is dat de eerste 8 nummers van VM het redelijk hebben gedaan, meer dan 30
exemplaren van elk nummer verkocht, met als positieve uitschieter het tweede nummer,
over de Nederlandse mariene mollusken. Met ingang van VM 9 loopt de verkoop van
losse nummers echter sterk terug, tot minder dan 20 exemplaren per nummer, dit met
uitzondering van nummer 11.
Naar de redenen hiervan kunnen we alleen maar raden; mogelijk zijn de onderwerpen
van die betreffende nummers minder aansprekend, dat wil zeggen minder populaire
groepen bij verzamelaars. Uitzondering daarop is dan het nummer over de
Murchisonellidae, hetgeen het gevolg zou kunnen zijn van het feit dat dit de eerste
monografie is over de familie, met daarin relatief veel nieuwe soorten beschreven.
Tabel 3 geeft de losse verkoop in het jaar 2016 aan, met als peildatum 1 december 2016
(gegevens verstrekt door ConchBooks aan de penningmeester).
nummer
verkoop
nummer
verkoop
VM1
0 VM9
0
VM2
0 VM10
0
VM3
0 VM11
0
VM4
2 VM12
0
VM5
1 VM13
0
VM6
0 VM14
15
VM7
0 VM15
12
VM8
0 VM16
Tabel 3. Losse verkoop over het jaar 2016.
Let wel dat “verkoop” betekent dat er dat aantal exemplaren minder in voorraad is, en
inclusief exemplaren gratis verstrekt aan de NMV of een exemplaar ter vervanging van
een “stukgelezen” inkijkexemplaar. Voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat er alleen
(of vooral) in het eerste jaar van verschijnen losse exemplaren worden verkocht. Dit kan
echter alleen met zekerheid vastgesteld worden als cijfers zoals deze over meerdere
jaren achter elkaar worden gezet.
Hoe verder?
Gezien de ontwikkelingen ziet de redactie op dit moment 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. Voor 2017 is inmiddels ook al een thema bekend: het andere,
tropische Nederland, en voor het nummer van 2018 zijn er al ideeën.
Desalniettemin, als men zelf een groot MS (in de buurt van de 50 pagina’s) heeft, of aan
het voorbereiden is, kan men altijd contact opnemen met de redactie.
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Het is echter gebleken dat, mede vanwege de hoge portokosten, er op dit moment
verlies wordt geleden op Vita Malacologica. Met andere woorden, de inkomsten zijn lager
dan de uitgaven. Dit betekent dat de redactie alles in het werk zal stellen om de kostprijs
te reduceren. Zowel nummer 14 als nummer 15 ging in meer of minder ruime mate over
het beoogde aantal van 64 pagina’s heen (zie tabel 2). Dit houdt in dat de redactie zich
(iets) terughoudender op zal moeten stellen in het aanzoeken van (potentiële) auteurs en
het accepteren van manuscripten. Bij een (te) groot aanbod zal de redactie de auteur(s)
dan ook in overleg met die auteur(s) doorverwijzen naar Basteria.
Dankwoord
Uiteraard een woord van dank aan de auteurs die hun best hebben gedaan om
manuscripten op tijd in te leveren; de reviewers die de nodige kritische noten hebben
gekraakt; onze uitgever, ConchBooks, die er voor heeft gezorgd dat het tweede nummer
van dit jaar nog net op tijd voor 8 oktober gepubliceerd werd; en last but not least Jan
Kuiper, die naast het sjouwwerk naar de najaarsvergadering ook zorgde voor een
prompte verzending naar onze abonnees.
U hoort nog van ons.
Gijs C. Kronenberg, Jan Johan ter Poorten,
Redactie Vita Malacologica

Agendapunt 8: Verslag van de webmaster over 2016
Tijdens de ALV van 16 april 2016 werd het webmasterschap formeel overgedragen aan
nieuwe webmaster. Na jarenlange inzet werd Rob Vink opgevolgd door Jaap de Boer.
Informeel had de overdracht al veel eerder plaatsgevonden. Vanaf de zomer van 2015
werd het werken aan een nieuwe website geïntensiveerd, met de afspraak dat de oude
website in principe niet meer aangepast zou worden tenzij hier een formele noodzaak
voor bestond.
In het najaar van 2015 werd de basis gelegd voor de nieuwe website, die in de ALV van
april 2016 aan de leden werd gepresenteerd door Jan Johan ter Poorten, de ontwerper
van de site. Vanaf dezelfde datum was de site ook ‘live’ te bekijken door ‘de wereld’. Niet
alleen werd het ontwerp van de site vernieuwd, ook werd de inhoud op een aantal
punten aangepast en geheel geactualiseerd. In de loop van het jaar 2016 is nog een
aantal verdere vernieuwingen doorgevoerd, zoals een (bescheiden) Engelse versie van de
site en de herintroductie van de Shellers List. Voor 2017 staan verdere vernieuwingen op
het programma.
Onbelangrijk, maar wel tekenend voor de moderne tijden waarin we leven is dat een
behoorlijk deel van de informatie op de site werd geplaatst in de rustige uren van een
wetenschappelijke onderzoekscruise over de Atlantische Oceaan, in het kader van
onderzoek aan planktonische gastropoden.
Jaap de Boer,
Webmaster

Agendapunt 9: Verslag NMV verenigingsdagen over 2016
Dit jaar hebben de maandelijkse NMV zaterdagbijeenkomsten vooral in het teken gestaan
van de nieuwe locatie die we van het bestuur van Naturalis hebben toegewezen
gekregen. In verband met nieuwbouw van Naturalis en de ontmanteling van het museum
konden we onze bijeenkomsten niet meer houden in de LiveScience zaal. Vanaf
augustus 2016 worden de verenigingsdagen gehouden in het Botanie gebouw van
Naturalis aan de Nieuwenhuizenweg 19 in Leiden. Ook deze “tijdelijke” ruimte en
faciliteiten stelt Naturalis kosteloos beschikbaar. We hebben hier de beschikking over een
grote ruimte met een afgescheiden gedeelte voor het geven van presentaties. Koffie en
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thee zijn gratis en ook zijn er voldoende parkeerplaatsen. Al met al zijn we tevreden met
deze ruimte en we zijn het bestuur van Naturalis dan hier ook zeer erkentelijk voor.
De organisatie van deze bijeenkomsten was dit ook dit jaar weer in de deskundige
handen van Joop Eikenboom, Guus Gulden en Henk Menkhorst. Zij verzorgen het
inhoudelijke gedeelte en Gab Mulder verzorgt de benodigde faciliteiten. Gab is tevens als
bestuurslid van de NMV voor Naturalis het aanspreekpunt. Binnen Naturalis is Christel
Schollaardt, hoofd collectiebeheer Botanie, onze contactpersoon.
Het afgelopen jaar zijn de volgende groepen / families behandeld:
Januari
Genus Rissoa deel 1
Februari
Genus Rissoa deel 2
Maart
Genus Pusillina
April
Vrij inloop
Mei
Genus Ocinebrina
Juni
Vrije inloop
Juli
Vakantie, geen NMV verenigingsdag
Augustus
Genus Viviparus
September
Familie Pharidae en Solenidae
Oktober
Genus Mactra
November
Landslakken van Frankrijk, Spanje en Portugal
December
Familie Arcidae deel 1
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 PowerPoint presentatie. De augustus-presentatie over het genus Viviparus is
voorbereid door Joop en Anthonie
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. 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.
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 Anthonie van Peursen. Anthonie helpt ook mee met de opbouw en inrichting van de
zaal, tafelopstelling, handbibliotheek halen, etc.
Edi Gittenberger heeft de vereniging een aantal prenten geschonken die op de najaars
ALV geveild zijn. De opbrengst van € 435,00 is besteed voor de aanschaf van 4 boeken
voor onze handbibliotheek. Onderstaand boek is reeds toegevoegd aan de
handbibliotheek:


Jordi Cadevala & Albert Orozco (2016): Caracoles y Babosas – De La Peninsula
Ibérica y Baleares: 817 pp.

De volgende 3 boeken staan in bestelling:




Atlante Delle Conchiglie Marine Del Mediterraneo Vol. 5 (Heterobranchia)
Moluscos Marinos de Andalucia deel I en II
Atlas of Mediterranean seashells / Atlante delle Conchiglie del Mediterraneo

Nogmaals bedank ik hierbij Edi Gittenberger voor deze mooie gift.
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Er is dit jaar geen evaluatiegesprek gehouden. We zijn tevreden over de wijze zoals het
nu gaat. De nieuwe locatie voldoet aan de verwachtingen en de leden zijn content over
de wijze waarop de dagen worden ingevuld. We gaan in 2017 dan ook door op de
ingeslagen weg want er liggen nog genoeg malacologische uitdagingen op ons te
wachten.
Gab Mulder
Coördinator NMV contactdagen

Agendapunt 10: Verslag van de excursiecommissie over 2016
23 april – 1000-soortendag Amersfoort
In tegenstelling tot de voorgaande jaren was deze dag niet voorbereid door
Staatsbosbeheer en het EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden (EIS),
maar door het EIS en de Gemeente Amersfoort. Net als in de voorgaande jaren was
Anthonie het aanspreekpunt voor het EIS.
De groep voor de molluskeninventarisatie bestond uit 5 NMV leden en een aantal andere
belangstellenden. De wat lage temperatuur was ongunstig voor het vinden van
landslakken. Door de kille wind was ook het te water gaan met het waadpak wat fris.
Echter wel met o.a. het resultaat dat de aanwezigheid van Aziatische korfmossel
Corbicula fluminea (Müller, 1774) levend in water in Amersfoort is aangetoond. In totaal
zijn er 3 locaties bemonsterd en er zijn 36 soorten mollusken gevonden; 19 zoetwater
soorten (waarvan 6 soorten tweekleppigen) en 17 soorten landslakken (waaronder 8
soorten naaktslakken).
11 en/of 12 juni – Rivierengebied Gelderland
Het primaire doel van deze excursie, georganiseerd in samenwerking met de Stichting
ANEMOON, was om een aantal plekken waar in het verleden de Nauwe korfslak werd
gevonden opnieuw te bezoeken. Onder leiding van Arno Boesveld konden we kennis
maken met de standaardmethode van verzamelen die gehanteerd wordt bij
inventarisaties door de Stichting ANEMOON. De tot natuur omgevormde uiterwaarden
van de Waal in de buurt van Kekerdom (natuurgebied Gelderse Poort) zijn niet alleen
vanwege genoemde zeldzame soorten, maar ook in breder malacologisch perspectief een
bezoek waard, met bijzondere soorten als Rijn-glasslak Vitrinobrachium breve,
Cilindrische korfslak Truncatellina cylindrica en Kleine kartuizerslak Monacha cartusiana.
De excursie werd aangeboden als 2 losse dagexcursies, maar er was wel enige overlap in
deelnemers tussen de beide excursiedagen. Op zaterdag bezochten we vooral de
Millingerwaard, met o.a. het Coolenbranderbos en de rivierduinen bij de Theetuin. Op
zondag waren we actief in de Kekerdomse Waard. Op zondag werd het programma
ingekort vanwege dreigend onweer.
Het deelnemer-aantal over beide dagen geteld was 9. De natuurwebsite Nature Today
(https://www.naturetoday.com) publiceerde n.a.v. deze excursie op 19 juni een leuk
bericht over de Kleine kartuizerslak.
2 – 4 september – Ameland
Dit excursieweekend werd georganiseerd door Jaap de Boer.
Op vrijdagmiddag 2 september heeft een aantal reeds aanwezige excursiedeelnemers
o.l.v. Anthonie van Peursen een bosje bezocht in de duinen bij de strandovergang Nes.
Hier werd o.a.de Grote clausilia Alinda biplicata biplicata verzameld. Over het hele
weekend hebben 23 personen (waaronder 18 ‘slakkenzoekers’) deelgenomen, waarvan
een klein aantal één van de dagen. Op zaterdag en zondag begeleidde Jaap de mariene
excursies. Op zaterdag begeleidden Sylvia van Leeuwen en Anthonie de land- en
zoetwater excursie naar Oost-Ameland. Op zondag begeleidde Anthonie de land- en
zoetwaterexcursie naar de duinen bij Hollum.
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In het weekend zijn in totaal 15 land/zoetwater locaties bemonsterd met als resultaat in
ieder geval 30 verschillende land- en zoetwatermollusken: 13 zoetwatersoorten (waarvan
2 soorten tweekleppigen) en 17 soorten landslakken (waaronder 4 soorten
naaktslakken). De mariene excursie naar het Oerd en de Hon was redelijk succesvol, met
goede strandvondsten en op de kwelder Muizenoortjes Myosotella myosotis. De mariene
excursie naar de westpunt van het eiland, op zondag, viel letterlijk in het water. Door
hoog water was het strand oninteressant en dreigend hemelwater maakte dat de
excursie voortijdig beëindigd moest worden. In Café Nobel in Ballum, werd de excursie
gezamenlijk afgesloten.
20 augustus – Langerijp
Deze excursie had als doel om een beeld te krijgen van de situatie ter plaatse na de
excursie van 2009 (Spirula 2010, nr. 372, pag. 12-15). Ook deze keer weer had Anthonie
toestemming gekregen van de gemeente Appingedam om ter plaatste mollusken
monitoring uit te laten voeren door de NMV.
Helaas waren er in vergelijking met 2009 veel minder deelnemers (5 personen). Dit lage
aantal heeft zeker invloed gehad op het aantal aangetroffen soorten; 23 verschillende
mollusken zijn gevonden; 9 zoetwater soorten (waarvan 2 soorten tweekleppigen) en 14
soorten landslakken (waaronder 4 soorten naaktslakken).
15 oktober – Natuurtuin Zoetermeer
Deze excursie/inventarisatie heeft Anthonie voorbereid met Arno van Bergen
Henegouwen.
Voor deze excursie waren ook vrienden van de Natuurtuin Zoetermeer en leden van IVNZoetermeer uitgenodigd. De 5 aanwezige NMV leden verdeelden zich met de overige
deelnemers over drie groepen. Tot nu toe zijn er 48 soorten aangetoond (maar nog niet
al het materiaal is uitgezocht). Onder deze 48 soorten waren; 27 zoetwater soorten
(waarvan 5 soorten tweekleppigen) en 21 soorten landslakken (waaronder 4 soorten
naaktslakken). Voor de landslakken was het weer niet erg gunstig. Aan deze datum ging
voor de landslakken een vrije koele periode vooraf.
Overige activiteiten
Stichting ANEMOON was in het weekend van 12 – 13 november aanwezig op het Nature
Talks Photo Festival. Op 13 november was Anthonie van Peursen daar aanwezig met een
NMV-tafel.
Jaap de Boer & Anthonie van Peursen namens de NMV-Excursiecommissie
E-mailadressen j.h.de.boer@kpnmail.nl, adppeursen1951@kpnmail.nl

Agendapunt 11: Verslag van de penningmeester over 2016
Financieel jaarverslag 2016
11.1 Balans per 31 december 2016
Bedragen in €
Activa

2016

2015

2014

2013

2012

Liquide middelen € 91.094
Bank ABN/AMRO

41.548

6.818

34.377

28.823,40

6.620,49

-

90.000

60.000

60.000,00

60.000,00

Deposito ABN/AMRO
Bank ING
Spaarrekening ING

7.042

954

2.972

1.008,10

12.517,91

41.997

5.947

10.856

10.729,85

10.552,97

-

-

-

13.895,56

13.614,18

507

82

74

Robeco (opgeheven in 2014)
Pay Pal
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-

-

Activa (vervolg)

2016

2015

2014

2013

2012

Vorderingen € 4.677
Debiteuren inzake contributies en abonnementen

3.476

3.033

252

-

439,80

-

-

-

150,68

232,93

13

50

91

126,38

176,88

Nog te ontvangen Rente Robeco
Nog te ontvangen Rente ING
Nog te ontvangen Rente ABN/AMRO

64

666

757

1.004,38

1.159,75

Tegoed inzake verkopen VM

439

319

317

Overige te ontvangen of vooruitbetaalde posten

320

2.230

590

-

-

Depotbedrag TNT Post

365

365

365

365,00

365,00

1

1

1

0,45

0,45

Stelpost voorraden zoekkaarten

550

850

1.300

1.240,45

0,45

Stelpost voorraad enveloppen

500

800

1.200

Voorraden € 1.052
Stelpost handbibliotheek

Stelpost voorraden Basteria en CB
Totaal

Passiva

1

1

1

0,45

0,45

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

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

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

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

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

96.823

112.116

113.153 117.344,80 105.681,26

2015

2014

2016

2013

2012

Schulden € 10.317
Nog te betalen verzendkosten

1.698

2.916

1.336

3.126,60

3.615,18

Nog te betalen drukkosten Basteria

-

-

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

Nog te betalen overige kosten
Vooruit ontvangen contributie en abonnementen

499

400

426

364,80

43,65

8.120

7.561

5.120

8.176,98

3.329,75

-

6.414

5.000,00

8.757,54

Stibeman
Voorzieningen en eigen vermogen € 86.506
Reservering 80-jarig jubileum
Reservering volgende jubileumviering
Eigen vermogen
Totaal

2.691

1.991

1.191

83.815

89.834

97.869

97.676,32

81.893,58

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

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

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

96.823

112.116

113.153 117.344,80 105.681,26

11.2 Staat van baten en lasten over 2016 en Begroting voor 2017
Baten (inkomsten)

Contributie
Verkoop zoekkaarten

Begroting

Resultaat

Begroting

Resultaat

Begroting

2017

2016

2016

2015

2015

23.600

23.954

23.000

22.269

21.000

600

578

700

620

2.000

-----------subtotaal

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

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

24.200

24.532

23.700

22.889

23.000

Giften

500

541

500

377

300

Verkoop oude Basteria en Spirula

200

195

0

40

100

Verkoop losse VM en provisie

400

424

500

539

800

Verkoop Schepman boek

50

137

0

85

50

Overige verkoop

50

73

0

0

0

0

0

0

0

0

Bibliotheek verkoop
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Baten (inkomsten) (vervolg)

Begroting

Resultaat

Begroting

Resultaat

Begroting

2017

2016

2016

2015

2015

Diverse baten
Rente bankrekeningen

0

0

0

0

100

77

700

716

-----------Baten
Lasten (uitgaven)

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

850

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

25.500

25.979

25.400

24.646

25.100

Begroting

Resultaat

Begroting

Resultaat

Begroting

2017

2016

2016

2015

2015

Drukkosten Basteria

3.400

5.101

3.200

3.288

3.500

Drukkosten Spirula

6.700

6.519

7.000

7.030

9.000

Drukkosten VM

3.200

4.935

3.200

3.198

2.700

Porti/verzendkosten (Basteria, Spirula, VM)

7.000

7.430

7.000

7.654

5.000

400

439

400

400

400

300

500

450

1.500

Enveloppen
Kostprijs zoekkaarten

300
-----------subtotaal

21.000

Aanwas handbibliotheek
Bestuurskosten en algemene kosten

24.724

21.300

------------ -----------22.021

22.100

100

254

200

186

400

1.300

1.427

1.000

1.022

500

700

2.213

1.100

365

400

Kosten internet / website
Kosten Algemene Vergaderingen

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

1.300

1.250

1.200

1.537

500

Beurskosten

100

602

200

0

300

Bankkosten

300

327

400

386

400

Diversen / onvoorzien

-

500

0

0

500

Kosten lustrum viering 80-jarig bestaan

-

-

0

6.364

0

700

700

Dotatie reservering volgende jubileumviering

-----------Lasten

800

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

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

25.500

31.997

25.400

32.681

25.100

0

-6.018

0

-8.035

0

Exploitatieresultaat (- = per saldo last)

-----------25.500

------------ -----------24.646

25.400

------------ -----------24.646

25.100

11.3 Toelichting op de balans per 31 december 2016
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; eind 2016 is een aanmaanactie gestart en in het nieuwe jaar is heel veel
nog binnengekomen. Er is een bedrag van € 500,-- voorzien als niet meer te innen, o.a.
van buitenlandse instituten.
Passiva
De passiva bestaan uit schulden welke veel lager zijn dan vorig jaar ( €10.317,-- tegen
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.
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Aan de reservering voor de volgende jubileumviering is € 700,-- toegevoegd. Het eigen
vermogen bedroeg op 31 december 2016 € 83.815,-- exclusief de reservering voor het
jubileum. Uit het huidige eigen vermogen blijkt dat de NMV een financieel gezonde
vereniging is; de afname in 2016 van het eigen vermogen is grotendeels het gevolg van
incidentele extra kosten en minder veroorzaakt door de reguliere activiteiten van de
vereniging.
11.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
Baten (inkomsten)
De inkomsten uit contributies bedroegen in 2016 ruim € 23.000,--. Dat is meer dan
begroot en dat is een goede ontwikkeling. De leden aantallen vindt u elders terug in de
convocatie.
Onder de giften is ook de verkoopopbrengst van de veiling op de najaarsvergadering van
prenten etc. van de Edi Gittenberger begrepen. Een prachtige schenking en hij en de
andere gulle gevers worden van harte bedankt.
Lasten (uitgaven)
Over 2016 zijn de uitgaven voor de bladen meer dan in de begroting was rekening
gehouden. Dit zijn eenmalige overschrijdingen door het speciale dubbeldikke Moolenbeek
nummer van Basteria (extra kosten circa € 1.900,--) en het extra dikke nummer van Vita
Malacologica (Muricidae, extra kosten circa € 1.700).
De post porti/verzendkosten zijn ondanks de extra dikke uitgaven vrijwel in lijn met de
begroting. 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 en de redacties voor de afstemming van de publicatie
data.
De kosten van de nieuwe website zijn ruim uit de begroting gelopen, maar we hebben
dan nu ook een prachtige website die goed bezocht wordt, wat goed is voor de
bekendheid van de vereniging. Ook de beurskosten zijn gestegen door o.a. de
investeringen die we gedaan hebben in beurskisten met inhoud. Er is in het bestuur
besloten Ohringen niet meer te bezoeken omdat de kosten daarvan hoog zijn en het
geen nieuwe leden oplevert.
Resultaat
Er is een negatief resultaat behaald van € 6.018,-- wat voor meer dan de helft wordt
veroorzaakt door de eenmalige lasten welke niet begrootbaar waren. De dotatie
reservering volgende jubileumviering was in de begroting voor 2016 niet meegenomen
en maakt daardoor ook deel uit van de overschrijding van de begroting 2016.
11.5 Toelichting op de begroting voor 2017
De begroting van 2017 laat een resultaat zien van € 0,00. De penningmeester verwacht
dat deze begroting haalbaar is. Er worden geen bijzondere uitgaven verwacht. De bouw
van de website is afgerond; er wordt alleen onderhoud aan gepleegd en de inhoud wordt
regelmatig aangepast maar daar zitten geen hoge kosten aan vast.
11.6 Tot slot
Rest mij niets anders dan u te bedanken voor het zorgvuldig lezen van dit financieel
verslag en uw belangstelling voor het financiële gebeuren van de vereniging.
Blokker, 18 februari 2017
Aart Dekkers, penningmeester
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Agendapunt 12: Verslag van de kascommissie NMV over 2016 en décharge
penningmeester NMV over 2016
De kascommissie die de boeken over 2016 controleert bestaat uit Henk Dekker en Philip
Arends. Zoals gebruikelijk zal hun verslag op de ALV worden uitgereikt.

Agendapunt 13: Benoemingen bestuur NMV
Het bestuurslid Jan Kuiper is na 6 jaar aftredend en statutair niet herkiesbaar. Jan blijft
wel de verzending van de tijdschriften verzorgen. Op de oproep voor een opvolger in de
nieuwsbrief en in Spirula zijn tot heden geen reacties gekomen. Het bestuur heeft ook
nog geen opvolger gevonden en zal dus voorlopig uit 6 leden bestaan, zoals in het
verleden ook het geval was. De overige bestuursleden zijn niet aan het eind van hun
termijn en zijn bereid hun bestuurslidmaatschap voort te zetten.
Helpende handen zijn echter altijd welkom. Kandidaten 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) en Hannco
Bakker (sinds 2016)

Agendapunt 14: Plannen bestuur NMV voor 2017
Alle verenigingen met de ANBI-status zijn verplicht een beleidsplan op hun website te
zetten. Ook de NMV heeft een beleidsplan en dit staat op de website. 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. Zoals op de vorige ALV besproken zijn nog
enkele suggesties van Bob Bruins in het plan verwerkt, waardoor het nog wat verbeterd
is. In 2016 hebben wij gemerkt dat de Belastingdienst actief controleert of alle verplichte
gegevens vanwege de ANBI-status inderdaad op de website staan. Dat was gelukkig het
geval.
Binnen deze kaders van het beleidsplan maakt het bestuur elk jaar concrete plannen
voor het komende jaar. Wij willen in 2017 in elk geval doorgaan op de huidige weg:
tijdschriften van hoge kwaliteit uitbrengen, excursies en ledenbijeenkomsten
organiseren, etc. De betrokken personen kunnen hun precieze plannen tijdens de ALV
nader toelichten. Als thema voor de najaarsdag (voorlopige datum 7 oktober 2017) wordt
gedacht aan “mollusken van Macronesië” (Europees-Atlantische eilanden). Ook zullen we
dit jaar voorbereidingen treffen voor een activiteit ter nagedachtenis aan het leven en
werk van ons erelid Dolf van Bruggen in 2017.
Van de leden horen wij graag of zij nog andere ideeën en wensen 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.
De kascommissie heeft bij de vorige ALV geadviseerd de contributie te vereenvoudigen
tot één soort abonnement met 3 tijdschriften voor iedereen. Het bestuur heeft dit advies
niet opgevolgd, omdat het een contributieverhoging voor veel leden zou betekenen, en
een hogere drempel om lid te worden.
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Agendapunt 15: Verslag van de secretaris/penningmeester STIBEMAN over
2016

Balans per 31 december 2016
ACTIVA

2016

2015

2014

ING bankrekening

10.795

5.728

ING spaarrekening

60.003

60.000

Roparco zakelijk [opgeheven in
2014]
Ropoarco
Nog te ontvangen rente

PASSIVA
Toegezegde, nog niet uitgekeerde
subsidie
Eigen vermogen (incl. legaten etc.)
Totaal passiva

2012

27.708

700

1.156

0

0

26.542

21.066

0

0

124

3

0

274

291

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

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

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

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

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

70.922

72.145

27.708

27.516

27.698

Voorgeschoten voor NMV
Totaal activa

2013

5.185

6.414

2016

2015

2014

2013

2012

0

0,00

0,00

0,00

70.922

72.145

27.708

27.516

27.698

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

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

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

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

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

70.922

72.145

27.708

27.516

27.698

Staat van baten en lasten over 2016
INKOMSTEN
Rente

2016

2015

124

2014
3

Legaat

2013

2012

253

274

290

47.209

Donaties

UITGAVEN
Bureaukosten / bankkosten
Subsidies / Toegekende aanvragen

BATIG SALDO

27

28

27

227

177

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

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

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

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

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

151

47.240

280

501

467

2016

2015

2014

2013

2012

125

103

88

83

104

1.249

2.700

0

600

0

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

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

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

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

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

1.374

2.803

88

683

104

-1.223

44.437

192

-182

364
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Toelichting
Staat van baten en lasten
Inkomsten
Naast de giften van twee leden (waarvoor dank!) hebben we in het verslagjaar renteopbrengsten genoten ook al is dat gering wegens de zeer lage rentestand.
Uitgaven
Alleen kosten van de bankrekeningen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden.
Besteding aan doelen
In het verslagjaar zijn drie aanvragen voor subsidie van malacologische activiteiten
gehonoreerd:
- € 400 voor een meerjarig onderzoek naar schorshorens in de Brabantse Biesbosch
door Arno Boesveld;
- € 400 voor een onderzoek naar de landslak Tropidophora cuveriana en een bezoek
aan Madagascar daarvoor door Kim Jonkmans;
- € 448,50 voor een bezoek aan het Molluscan Forum en een bezoek aan de
afdeling mollusken van het museum in Londen in het kader van een onderzoek
naar de Nautilus door Auke-Florian Hiemstra.
Balans
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat nagenoeg geheel uit aangehouden liquide middelen.
Het verloop is als volgt:
Vermogen ultimo 2015
€
72.145Bij: negatief saldo baten en lasten (meer besteed)
-1.223,--------Vermogen ultimo 2016
€
70.922,ANBI status
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.
Door de bestedingen in het verslagjaar maakt de Stichting duidelijk het algemeen nut na
te streven. Eind 2016 zijn wij getoetst door de belastingdienst op een aantal formele
regels waar onder het publiceren van de vereiste stukken op de website (o.a. beleidsplan
en jaarverslag) en is dit akkoord bevonden.
Afschrift
Conform de verplichting in de statuten is dit verslag aan het bestuur van de NMV
verzonden.
Blokker, 2 januari 2016
Aart Dekkers,
Penningmeester
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Agendapunt 16: Verslag van de kascommissie Stibeman over 2016 en décharge
penningmeester Stibeman over 2016
De kascommissie die de boeken over 2016 controleert bestaat uit Henk Dekker en Philip
Arends. Zoals gebruikelijk zal hun verslag op de ALV worden uitgereikt.

Agendapunt 17: Décharge kascommissie over 2016 en benoemingkascie 2017
Het is gebruikelijk dat de kascommissie voor NMV en Stibeman uit dezelfde personen
bestaat. De kascommissie 2016 bestond uit Henk Dekker en Philip Arends. Henk Dekker
is na dit jaar aftredend, voor hem wordt een opvolger gezocht. Kandidaten die bereid zijn
de kas volgend jaar te controleren kunnen zich melden bij de secretaris.

Agendapunt 18: Plannen Stichting STIBEMAN voor 2017
Voorheen verleende Stichting STIBEMAN vooral subsidies om de uitgave van boeken op
malacologische terrein (Nederland betreffende) mogelijk te maken. Door de ontvangst
van een legaat van dhr. P.L. Bergström en mevr. E. Bergström-Muilwijk in 2015 beschikt
de stichting over aanzienlijk meer middelen. Vanaf 2016 is daarom meer bekendheid
gegeven aan de mogelijkheden van STIBEMAN en is het ook mogelijk geworden aan
natuurlijke personen subsidies te verlenen. De voorwaarden en mogelijkheden staan op
de website. In 2016 zijn drie subsidieaanvragen toegekend. Als tegenprestatie wordt bij
de verleende subsidies gevraagd om een presentatie te geven van de resultaten tijdens
een NMV-bijeenkomst en/of een artikel voor en NMV tijdschrift te schrijven. De komende
jaren kunnen de NMV-leden daardoor kennisnemen van de projecten die met behulp van
een Stibeman-subsidie tot stand zijn gekomen.
In 2017 willen wij doorgaan op de ingeslagen weg.
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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