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e-mail: NMV-Secretaris@spirula.nl

Bijlage bij Spirula 414 (2018)

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 14 april 2018
Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg. De NMVbijeenkomst is op de 1e etage in de theaterzaal. Deze etage is met een lift
bereikbaar en invalidentoiletten zijn aanwezig. Voor het bijwonen van de
NMV-bijeenkomst hoeft u geen entreekaartje voor het museum te kopen.
NMV-leden hebben op deze dag in de pauze gratis toegang tot het museum.
Voor meer informatie over het museum, zie www.natuurmuseumbrabant.nl.

Programma
10.00 - 10.30 uur
10.30 - 12.15 uur
12.15 – 13.30 uur

13.30 - 14.30 uur
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.30 uur

Ontvangst met koffie, thee en koek.
Algemene Ledenvergadering (Huishoudelijk gedeelte).
Lunchpauze. Kannen met koffie en thee worden beschikbaar gesteld
door de NMV. Lunch zelf meenemen. In het museumcafé worden
broodjes en diverse drankjes verkocht. Dit café heeft echter een
beperkte capaciteit. Mocht de wachtrij daar te lang zijn, dan kunt u
ook broodjes kopen in de omgeving van het treinstation aan de
overkant.
Lezing door Kim Jonkmans over onderzoek naar het voorkomen en
de leefwijze van Tropidophora cuveriana (S. Petit de la Saussaye,
1841) op Madagaskar.
Pauze (koffie en thee verkrijgbaar)
Lezing door Auke-Florian Hiemstra over de neergaande spiraal van
de Nautilus.
Korte bijdragen van leden en gelegenheid voor onderling contact en
determinatie.
Einde programma. Het museum is open tot 17.00 uur.

Bereikbaarheid Natuurmuseum Brabant:
Met het openbaar vervoer:
Het museum is uitstekend bereikbaar met trein en bus, want het ligt
tegenover het treinstation Tilburg CS en het busstation. Treinstation
verlaten aan de centrumzijde.
Auto parkeren:
Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart? Neemt u dan
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voor uw bezoek contact op met het museum (013-53 53 935). Het museum heeft een
gehandicaptenparkeerplaats die u gratis kunt reserveren.
Er is volop (betaalde) parkeergelegenheid in de directe omgeving van het museum. Het
allerhandigst (en relatief voordelig) is parkeergarage Knegtel, vlakbij het museum. Adres
Parkeergarage Knegtel: Gasthuisring 60, 5041 DT Tilburg. Let op, u kunt hier alleen met
pin betalen! Bij de receptie van het museum kunt u een uitrijkaart kopen voor het
speciale tarief van € 4,50. Daarvoor kunt u uw auto 24 uur laten staan.
Aan de Spoorlaan zelf is soms wel parkeerplek, maar u mag daar niet langer dan een uur
parkeren en het is relatief duur.
Route vanuit parkeergarage Knegtel: Volg vanuit de parkeergarage de gele borden
naar de uitgang; daar - schuin rechts voor u – kunt u de Spoorlaan veilig oversteken
(zebrapad); aan de overkant gaat u linksaf; na ongeveer tweehonderd meter ziet u dan
vanzelf Natuurmuseum Brabant aan uw rechterhand.
Routebeschrijvingen auto naar parkeergarage de Knegtel:
Vanuit het noorden (Waalwijk/Efteling)
U rijdt Tilburg binnen via de A261Bij de rotonde gaat u rechtdoor tot over het
spoorwegviaduct. Onderaan het viaduct slaat u bij Westpoint (een hoog flatgebouw)
linksaf (Hart van Brabantlaan)Bij het vierde verkeerslicht slaat u linksaf naar
parkeergarage Knegtel (Gasthuisring)U kunt parkeren in parkeergarage Knegtel (direct
aan uw rechterhand).
Vanuit het oosten (Den Bosch / Eindhoven)
U neemt afslag Tilburg / Hilvarenbeek, rechtsaf richting Centrum (Kempenbaan,
Ringbaan Oost). Voor het spoorwegviaduct slaat u linksaf, richting Station (Spoorlaan).
Natuurmuseum Brabant staat vanaf hier aangegeven met blauwe borden. Als u niet
verder rechtdoor mag slaat u rechtsaf naar het NS-plein. Daarna meteen linksaf,
Burgemeester Brokxlaan. Rijdt deze helemaal uit tot u aan uw rechterhand een grote
vestiging van AH ziet; daar voorbij slaat u linksaf. Dan direct nog twee maal linksaf, u
komt dan op de Gasthuisring en ziet aan uw rechterhand meteen de parkeergarage
Knegtel.
Vanuit het westen (Breda / Goirle)
U neemt de afslag Tilburg/Goirle (afslag 11) en volgt Tilburg Centrum/Centraal Station; u
komt dan op de Ringbaan West (let op uw snelheid, 50 km/uur)Bij Westpoint (een hoog
flatgebouw rechts) slaat u rechtsaf, richting centrum (Hart van Brabantlaan). U kunt
parkeren in parkeergarage Knegtel aan de Gasthuisring (vierde stoplichten linksaf).
Vanuit het zuiden (Hilvarenbeek/Beekse Bergen)
Neem de N269 naar Tilburg en volg de borden 'centrum'. Rechtdoor rijdend komt u op de
Ringbaan Oost. Voor het spoorwegviaduct slaat u linksaf, richting Station (Spoorlaan).
Natuurmuseum Brabant staat vanaf hier aangegeven met blauwe borden. Als u niet
verder rechtdoor mag slaat u rechtsaf naar het NS-plein. Daarna meteen linksaf,
Burgemeester Brokxlaan. Rijdt deze helemaal uit tot u aan uw rechterhand een grote
vestiging van AH ziet; daar voorbij slaat u linksaf. Dan direct nog twee maal linksaf, u
komt dan op de Gasthuisring en ziet aan uw rechterhand meteen de parkeergarage
Knegtel.
Tilburg timmert (figuurlijk én letterlijk) stevig aan de weg, bijvoorbeeld in het
Spoorzone-gebied. Het kan dus zijn dat er tijdelijk wegwerkzaamheden zijn op de route
naar of in de omgeving van het museum. Voor de meest actuele informatie over
wegwerkzaamheden en/of parkeren kunt u het beste terecht op
http://openbarewerken.tilburg.nl/ en de site van de Spoorzone.
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VERGADERSTUKKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NEDERLANDSE
MALACOLOGISCHE VERENIGING OP 14 APRIL 2018
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING (HUISHOUDELIJK GEDEELTE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Opening en agenda
Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
Verslag van de A.L.V. van voorjaar 2017
Verslag van de secretaris over 2017
Verslag van de redactie van Spirula over 2017
Verslag van de redactie van Basteria over 2017
Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2017
Verslag van de webmaster over 2017
Verslag van de coördinator NMV contactdagen, beheerder NMV archief en NMV
handbibliotheek over 2017
Verslag van de excursiecommissie over 2017
Verslag van de penningmeester over 2017
Verslag van de kascommissie NMV over 2017 en décharge penningmeester 2017
Benoemingen bestuur, beheerder NMV archief en beheerder NMV handbibliotheek
Plannen bestuur NMV voor 2018
Aanpassing beleidsplan van de NMV
Aanpassing huishoudelijk reglement van de NMV
Verslag van de secretaris / penningmeester inzake STIBEMAN over 2017
Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2017, décharge penningmeester 2017
Décharge kascommissie 2017 en benoeming kascommissie 2018
Plannen van STIBEMAN voor 2018
Aanpassing reglement subsidieverstrekking door STIBEMAN
Rondvraag en sluiting

Agendapunt 2: Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Agendapunt 3: Verslag algemene ledenvergadering NMV van voorjaar 2017
Verslag algemene ledenvergadering NMV op 1 april 2017 in Miramar te Vledder
Aanwezig: Anthonie van Peursen (voorzitter), Gerrit Beuker, Jaap de Boer, Hannco
Bakker, Ruud Bank, Peter Breeman, Bob Bruins, Henk Dekker, Aart Dekkers, Willem
Faber, Leo van Gemert, Frank de Graaf, Ad Hovestadt, Huub Huneker, Lies HunekerKonijn, Bert Jansen, Hugo Kool, Gijs Kronenberg, Jan Kuiper, Mark Lavalye, Sylvia van
Leeuwen, Leon Luijten, Wim Maassen, Gerard Majoor, Kees Margry, Rein Meijer, Henk
Menkhorst, Gab Mulder, Ria Mounoury-Palstra, Dennis Nieweg, Jaap Oom, Jan Johan ter
Poorten, Ronald Reuderink, Marian Sloof, Wiebe Taekema, Freek Titselaar, Marco
Verheijen, Rob Vink, Han de Vries, Theo Ykema, Axel Zijp.
Afwezig met kennisgeving: Philip Arens, Jordy van der Beek (moet werken), Bram
Breure, Jan Buijse, Joop Eikenboom (vakantie Zuid Spanje), Edi Gittenberger (vakantie
buitenland), Jeroen Goud, Theo Grootens, Margreet Kouwenhoven, Wim Kuijper, Kees
Peters, Jasper Schaaf, Wil Schippers, Els en George Simons (te ver), Bram bij de Vaate,
Wim Voortman, Ton de Winter.
1. Opening en agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
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De vergadering herdenkt in stilte de in 2016 overleden leden Boele Land, Bauke van der
Veen en het erelid dr. A.C. van Bruggen, en het onlangs overleden lid Jaap van
Schravendijk.
Gememoreerd wordt dat sommige leden al 50 jaar lid zijn. Zij hebben van het bestuur
een felicitatiekaart ontvangen en krijgen van de vergadering een applaus: Frank de
Graaf, Cor Karnekamp, Johan Reydon, Wenda van Bruggen-Gorter en Jan Buijse.
Met behulp van een PowerPoint presentatie staat de voorzitter stil bij een aantal
geslaagde verenigingsactiviteiten in 2016. Hij bedankt de betrokken vrijwilligers die de
verenigingsdagen en de najaarsdag georganiseerd hebben.
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter doet de volgende mededelingen:
- De schelpenbeurs bij Muzee is op zaterdag 15 en niet op 17 april.
- De NMV excursie van 7 oktober is verschoven naar 15 oktober omdat deze anders
samenviel met de NMV najaarsdag.
Er is een ingekomen reactie op de stukken van de ALV: Theo Ykema wijst op een foute
maand in het verslag van de excursiecommissie, zie agendapunt 10.
3. Verslag van de ALV voorjaar 2016
Het verslag van de ALV 2016 door Henk Menkhorst en Sylvia van Leeuwen wordt zonder
vragen of opmerkingen goedgekeurd.
4. Verslag van de secretaris over 2016
Er zijn geen vragen en het verslag wordt goedgekeurd.
5. Verslag van de redactie van Spirula over 2016
Er zijn geen vragen en het verslag wordt goedgekeurd.
Ruud Bank brengt naar voren dat hij blij is dat Bram Breure de literatuurrubriek
land/zoet water zo goed van hem heeft overgenomen. Het bestuur sluit zich daar bij aan
en bedankt Ruud Bank voor de vele jaren waarin hij dat gedaan heeft.
6. Verslag van de redactie van Basteria over 2016
Er zijn geen vragen en het verslag wordt goedgekeurd. In 2016 heeft Basteria haar 80 ste
jaargang afgerond. Hannco Bakker presenteert de bijgewerkte index op 80 jaargangen
Basteria. Deze index met 1300 artikelen staat vanaf vandaag op de NMV website. Het is
een PDF die je kunt downloaden en digitaal kunt doorzoeken. Deze index is completer
dan wat op www.natuurtijdschriften.nl staat, want daar ontbreken enkele jaargangen en
de supplementen.
Hannco Bakker vertelt dat er ook ruim 1000 nieuwe taxa in Basteria beschreven zijn. Ook
daarvan zal een index op de website komen. De vergadering bedankt Hannco voor het
vele werk dat hij hiervoor gedaan heeft.
7. Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2016
De voorzitter complimenteert de redactie omdat de publicaties weer helemaal op schema
liggen. N.a.v. pagina 12 merkt Gerard Majoor op dat een PDF voor auteurs niet alleen
verstrekt wordt door Vita Malacologica maar ook door Spirula en Basteria. Rob Vink
merkt op dat Casten Renker van Conchbooks tegen hem zijn onvrede heeft uitgesproken
omdat een van de auteurs van het Enidae nummer de hele PDF op internet heeft gezet
(of breed verspreid). Dat remt de verkoop.
Gijs Kronenberg antwoord dat in de auteursrichtlijnen staat dat zij de PDF wel op verzoek
naar kennissen mogen verspreiden, maar dat zij het de eerste twee jaar niet op internet
(bijv. Research Gate) mogen zetten. Als de redactie geen PDF verstrekt, wordt het voor
auteurs minder aantrekkelijk om in de Vita te publiceren. Ook andere tijdschriften
verstrekken namelijk zulke Pdf’s. De redactie kan echter niet het hele internet afspeuren
om dat te controleren. Het nummer over predatie is – na overleg met de auteurs en met
Conchbooks- direct op internet gezet. Dat was een eenmalige uitzondering.
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Bert Jansen vraagt of het mogelijk is een kopieerbeveiliging op de PDF te zetten.
Afgesproken is dat de aanwezigen van het NMV-bestuur dit onderwerp met Conchbooks
zullen bespreken tijdens de beurs in Antwerpen.
Het verslag van de redactie wordt vastgesteld.
8. Verslag van de webmaster over 2016
Er wort verzocht om het adres van de activiteiten zonder doorklik te vermelden bij de
aankondigingen. Hannco Bakker gaat daar naar kijken. Verder wordt het verslag
vastgesteld.
9. Verslag zaterdagbijeenkomsten over 2016
De verenigingsdagen worden goed bezocht. De laatste keer (Solecurtidae) waren er 31
personen. Na afloop wordt de PowerPoint (PPT) beschikbaar gesteld aan de
belangstellende leden voor persoonlijk gebruik. Wie ze nog niet krijgt maar wel wil
hebben kan zich melden bij Joop Eikenboom. Eerdere PPT’s zijn op te vragen bij de
secretaris. Omdat afbeeldingen van internet gebruikt worden waarvan niet altijd bekend
is hoe de auteursrechten geregeld moeten worden, mag de PPT niet gebruikt worden
voor openbare publicaties.
Veel dank gaat uit naar Joop Eikenboom, Guus Gulden, Henk Menkhorst en Gab Mulder
voor hun grote inspanningen.
10. Verslag van de excursiecommissie over 2016
Er wordt n.a.v. een opmerking van Theo Ykema een correctie doorgevoerd in het
verslag: De excursie naar Ameland vond plaats van 2-4 september en niet in augustus.
Met inbegrip van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
11. Verslag van de penningmeester NMV over 2016
Penningmeester Aart Dekkers licht toe dat de begroting 2016 niet gehaald is, er is een
tekort gerealiseerd van 6000 euro. Dat wordt vooral veroorzaakt door een aantal
incidentele lasten: een dubbeldik nummer van Basteria, een extra diknummer van Vita
Malacologica, en een investering in de bouw van de nieuwe website. De vereniging heeft
genoeg eigen vermogen om het tekort op te vangen. Er zijn geen vragen over het
verslag van de penningmeester.
12. Verslag van de kascommissie NMV over 2016 en decharge penningmeester
Henk Dekker en Philip Arens hebben de stukken van de penningmeester gecontroleerd.
Zij hebben de bankrekeningen en een steekproef van de betalingen bekeken en hebben
geconstateerd dat alles tiptop in orde was. Er is geen enkele onregelmatigheid
aangetroffen. Overeenkomstig het voorstel van de kascommissie wordt bij acclamatie
decharge verleend aan de penningmeester.
13. Benoemingen bestuur
Jan Kuiper is aan het einde van zijn bestuurstermijn en kan niet herkozen worden.
Anthonie van Peursen bedankt hem voor zijn grote inzet en zijn nuttige bijdragen aan de
discussies binnen het bestuur. Ook al kon hij door de grote reisafstand niet altijd bij de
bestuursvergaderingen aanwezig zijn, hij dacht wel altijd actief mee. Ook heeft hij veel
werk verzet voor de distributie van tijdschriften en bestellingen. Aart Dekkers roemt Jans
nuttige en nuchtere Groningse kijk op zaken. Gelukkig blijft Jan de verzendingen ook
doen nu hij geen bestuurslid meer is. Als dank krijgt Jan een kleine attentie.
Er heeft zich geen opvolger voor Jan Kuiper gemeld. Het bestuur gaat dus verder met 6
leden. Het bestuur is wel met potentiele kandidaten in gesprek, want in 2019 zijn nog 3
bestuursleden aftredend. Er zijn dus wel nieuwe mensen nodig en bij voorkeur worden zij
al wat eerder dan 2019 eerder ingewerkt. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen
met de voorzitter.
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14. Plannen van het bestuur voor 2017
Er zijn geen vragen, dus het bestuur gaat door op de ingeslagen weg.
15. Verslag van de secretaris en penningmeester inzake STIBEMAN over 2016
Door een extra schenking heeft de Stichting STIBEMAN nu meer mogelijkheden gekregen
om haar doelstelling te verwezenlijken. In 2016 zijn 3 subsidies verstrekt en naar
aanleiding van vragen uit de zal wordt een toelichting gegeven op de ingediende
aanvragen. Alle drie de ontvangers zijn lid van de NMV. Er zitten momenteel geen nieuwe
aanvragen in de pijplijn. Op voorstel van Bob Bruins zegt de secretaris toe dat zij
informatie over de subsidiemogelijkheden nogmaals zal vermelden in de NMV
nieuwsbrief. Ook zal jaarlijks een bericht in Spirula worden geplaatst en een bericht op
de facebooksite van de NMV.
Hannco bakker stelt voor om STIBEMAN ook te promoten onder verenigingen van
biologiestudenten. Het bestuur van STIBEMAN staat daar positief tegenover en zal
nagaan wat past bij de voorwaarden van STIBEMAN.
16. Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2016 en decharge
penningmeester
Henk Dekker en Philip Arens hebben de stukken van de penningmeester gecontroleerd.
De boekhouding van STIBEMAN is eenvoudig en volledig in orde bevonden. Er is geen
enkele onregelmatigheid aangetroffen. Overeenkomstig het voorstel van de
kascommissie wordt bij acclamatie decharge verleend aan de penningmeester.
17. Decharge kascommissie 2016 en benoeming kascommissie 2017
De kascommissie wordt bedankt voor de verleende diensten en gedechargeerd. Daarmee
wordt ook het bestuur gedechargeerd. Henk Dekker verlaat na 2 jaar de kascommissie,
Philip Arens blijft zitten. Ad Hovestadt stelt zich verkiesbaar en treedt bij acclamatie toe
tot de kascommissie voor 2017.
18. Plannen van Stichting STIBEMAN voor 2017
Deze zijn albesproken bij punt 15 en er zijn geen verdere vragen.
19. Rondvraag en sluiting
Gab Mulder is naar de opening geweest van het nieuwe schelpenmuseum van Babet van
Lier in Amsterdam. Het is een leuk, klein museum met een shop met schelpengerelateerde artikelen. In dezelfde straat zijn ook nog een pindakaasmuseum en een
cacaomuseum. Babet heeft de felicitaties van het NMV-bestuur ontvangen. Ze gaat NMV
folders verspreiden en NMV zoekkaarten verkopen.
Sylvia van Leeuwen heeft kaarten meegenomen voor 3 NMV-leden die ziek zijn: Herman
Roode, Theo Grootens en Guus Gulden. De aanwezigen worden uitgenodigd die te
ondertekenen in de lunchpauze. Ook meldt zij dat in de pauze NMV T-shirts te koopzijn
voor 15 euro, en laat zij de nieuwe veldgids en monitorkaart over het marine leven van
Sint Eustatius zien, uitgegeven door Stichting ANEMOON.
Henk Menkhorst en Hannco Bakker zullen de najaarsdag organiseren rondom het thema
Micronesië. Het bestuur zal verdere plannen uitwerken voor een symposium ter
nagedachtenis aan ons erelid Dr. A.C. van Bruggen, dit wordt gehouden in het voorjaar
van 2018.
Willem Faber meldt dat de 1-aprilgrap over de bussen van Steenwijk naar Vledder
geslaagd was; Die reden niet. Het bestuur biedt excuses aan voor deze fout en een lift
voor de terugreis.
Kees Margry meldt dat de volgende ochtend (2 april 2017) door Vroege Vogels aandacht
besteed zal worden aan de oorvormige glasslak in De Scheeken.
Wiebe Taekema heeft schelpen uit de zandwinning ten noorden van de Waddeneilanden
meegenomen, en laat die zien in de ruimte naast de vergaderzaal. Hij heeft een aantal
bijzondere vondsten gedaan.
Hannco Bakker biedt gruismonsters van Normandië aan en Theo Ykema enkele
enveloppen voor aanwezige leden.
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Om 11.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Verslaggeving: Sylvia van Leeuwen

Verklaring kascontrolecommissie Nederlandse Malacologische Vereniging
(NMV) en St. STIBEMAN over 2016
Tijdens een NMV bijeenkomst in Naturalis heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit
Philip Arens en Henk Dekker, de financiële administratie van de vereniging over het
boekjaar 2016 gecontroleerd.
De administratie is op een professionele bijgehouden, waardoor de transacties
overzichtelijk zijn gerangschikt. Uit de controle is gebleken dat de eindbalans en de staat
van baten en lasten, zoals weergegeven in het financieel jaarverslag 2016,
overeenstemmen met de gegevens uit de administratie.
De kascontrolecommissie heeft ook de financiële administratie over 2016 van de
Stichting tot Behartiging van de Belangen van de Malacologie in Nederland “STIBEMAN”
gecontroleerd en akkoord bevonden.
De kascontrolecommissie is dan ook van oordeel dat de penningmeester decharge
verleend kan worden.
Philip Arens & Henk Dekker, 31 maart 2017

Agendapunt 4: Verslag van de secretaris over 2017
In 2017 zijn 3 leden overleden: Jaap van Schravendijk, Herman Roode en Alko van der
Wiel. Wij wensen de nabestaanden, en vooral ons lid Hennie Roode, veel sterkte bij het
dragen van dit verlies.
De voorjaarsvergadering van de NMV (de ALV en in de middag lezingen) werd op
zaterdag 1 april 2017 gehouden in Miramar. Het verslag van de ALV is hierboven
afgedrukt. De najaarsbijeenkomst werd op zaterdag 7 oktober 2017 gehouden bij Muzee
Scheveningen rond het thema mollusken van Macaronesië. Verder organiseerde de NMV
maandelijkse bijeenkomsten bij Naturalis (verslag zie agendapunt 9) en excursies
(verslag zie agendapunt 10). Tot slot werden in 2017 veel voorbereidingen getroffen voor
het internationale symposium ‘Contributions to African Malacology’ dat op 3 februari
2018 gehouden is ter nagedachtenis aan het erelid dr. A.C. van Bruggen.
In 2017 werd tweemaal een geactualiseerde ledenlijst verspreid per e-mail. Leden die
geen e-mail hebben, kunnen een print van de ledenlijst opvragen bij de secretaris.
Er verschenen dit jaar 4 nummers van Spirula, 2 nummers van Basteria en 1 nummer
van Vita Malacologica. Net als vorig jaar kunnen wij dus melden dat alle tijdschriften op
tijd zijn verschenen. Hulde aan de redacties die zich hiervoor ingespannen hebben. Wij
bedanken Jan Kuiper voor zijn inzet bij de verzending.
Enkele jaren geleden heeft Naturalis een groot deel van de NMV tijdschriften CB, Spirula
en Basteria gedigitaliseerd. Via de website www.natuurtijdschriften.nl zijn die nu gratis
beschikbaar voor iedereen. Daardoor zijn de oude jaargangen nu goed ontsloten. Tijdens
deze digitaliseringsronde zijn echter per abuis een aantal nummers en jaargangen
uitgevallen. Ook zijn er sinds de start van deze website geen nieuwe jaargangen meer
toegevoegd. Het streven is om alle artikelen uit deze tijdschriften on line te plaatsen
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meteen vertraging van 3 jaar. Ook zijn nog niet alle Nederlandse malacologische
tijdschriften via deze website beschikbaar. Met name de Vita Marina en De Kreukel
ontbreken nog. Naturalis heeft daar helaas geen budget meer voor. De NMV moet
verdere aanvullingen op deze website nu dus zelf organiseren.
Gab Mulder heeft een digitaliseringsplan opgesteld, dat nu stapsgewijs wordt uitgevoerd.
Het tempo van uitvoering hangt af van de beschikbare tijd van vrijwilligers. Hannco
Bakker en Gab Mulder hebben in 2017 een begin gemaakt met het completeren van
Basteria. Dat zal in 2018 gereed komen en dan zal gewerkt worden aan het toevoegen
van de ontbrekende Spirula’s. De artikelen uit het Correspondentieblad zijn reeds
compleet beschikbaar. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om ook andere
Nederlandse malacologische tijdschriften aan www.natuurtijdschriften.nl toe te voegen,
met name de Vita Marina en de Kreukel. Helpende handen hierbij zijn van harte welkom.
Ook ontbreken nog enkele nummers in de Kreukel-serie de voor digitalisering gereed
wordt gemaakt. Wie voor dit doel oude Kreukels over heeft, kan contact opnemen met de
secretaris. Het bestuur overweegt in de toekomst een deel van de werkzaamheden te
laten uitvoeren door een professioneel bedrijf en daarvoor het legaat Nieuwenhuizen
(voormalig archivaris) aan te spreken. Echter, ook dan komt er nog veel werk voor
bestuur/ vrijwilligers bij kijken.
Digitale communicatie neemt een steeds grotere plaats in. De website is in 2016 geheel
vernieuwd en in 2017 regelmatig geactualiseerd door de webmaster, waarvoor dank. Dat
de website ook door niet-leden bezocht wordt, blijkt uit de vragen die regelmatig via de
website bij de secretaris binnenkomen.
De digitale nieuwsbrief wordt gemaakt door de secretaris en verscheen in 2017 13 keer.
De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd aan alle leden met een e-mail adres die zich
daarvoor aangemeld hebben (in december 2017: 344 mailadressen, vooral van
Nederlandstalige leden). 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.
Geleidelijk aan sturen de leden steeds vaker berichten in voor de nieuwsbrief. Dat wordt
zeer op prijs gesteld, maar originele artikelen worden niet geplaatst. De schrijvers
daarvan worden doorverwezen naar de Spirula-redactie. 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, of iemand wil een schelpenverzameling of schelpenboeken verkopen, kan dat
eveneens in de nieuwsbrief vermeld worden.
De facebookgroep van de NMV is ook in 2017 weer gegroeid, van 253 naar 337 leden. Er
verschijnen vrijwel dagelijks nieuwe berichten in de groep en op vragen wordt doorgaans
vlot gereageerd. De groep wordt sinds 2016 beheerd door Hannco Bakker. Sylvia van
Leeuwen is 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. Sommige deelnemers aan de
facebook-groep melden zich na verloop van tijd aan als NMV-lid.
Medio 2017 kreeg de NMV bericht dat Uitgeverij Tirion het restant van het boek
“Ecologische Atlas Mariene Weekdieren van Nederland” wilde verkopen. De NMV heeft 75
exemplaren aangeschaft, zodat dit boek ook in de komende jaren beschikbaar blijft. Het
boek kan besteld worden bij het NMV-secretariaat voor € 19,50. Het wordt ook te koop
aangeboden wanneer de NMV-stand op beurzen en via de website.
De NMV was met in 2017 een stand aanwezig op de beurs in Antwerpen en op de
SOVON-beurs. Om de NMV te promoten zijn t-shirts met het NMV-logo gedrukt. Deze zijn
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gratis beschikbaar gesteld aan mensen die een NMV-stand bemannen. De NMV t-shirts
zijn tijdens de voorjaarsvergadering ook te koop aangeboden aan de leden. Er is nog een
klein restant over. De shirts zijn te koop bij beurzen en via de website.
Het ledental van de NMV is in 2017 weer iets gestegen. Het aantal abonnementen per
tijdschrift stijgt echter niet mee. Dat komt doordat leden gemiddeld minder tijdschriften
kiezen.
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

2017
422
335
217
428
14
6
1
3
15
37
504

* 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).
Tot slot heeft het bestuur in 2017 ook aandacht besteed aan de formele kanten van de
NMV als vereniging. De gegevens over de NMV in het verenigingsregister van de Kamer
van Koophandel bleken sterk verouderd. Deze zijn in 2017 geheel aangepast aan de
actuele situatie. Dat is ook gebeurd voor St. Stibeman.
Ook het huishoudelijk reglement bleek allerlei verouderde passages te bevatten. Er is een
aangepaste versie gemaakt, die aan de ALV wordt voorgelegd (zie agendapunt 16). Dat
geldt ook voor het beleidsplan van de NMV (zie agendapunt 15).
Sylvia van Leeuwen,
Secretaris

Agendapunt 5: Verslag van de redactie van Spirula over 2017
Er verschenen in 2017 vier afleveringen van Spirula met in totaal 208 pagina’s (2012:
176 pp.; 2013: 204 pp.; 2014: 220; 2015: 200 pp.; 2016: 238 pp.). In het opvallend
magere winternummer van 2017 (28 pp.) is door de redactie een oproep aan de leden
geplaatst om aan het schrijven te slaan. De nummers van 2017 zijn steeds uiterlijk
binnen twee weken na de geplande verschijningsdatum bij de abonnees bezorgd.
De toename van het aantal pagina’s per jaar sinds 2013 werd in eerste instantie 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. Tot aan het hierboven al
genoemde winternummer van 2017 waren er ook geregeld vergelijkbare afleveringen
met veel pagina’s zònder bijdragen over de fossiele Gastropoda.
In elk nummer van Spirula in 2017 stond een aflevering in de serie “Even voorstellen”.
Afleveringen in de serie “De plek” verschenen in de zomer- en najaarsnummers; in het
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najaarsnummer stonden zelfs twee afleveringen in deze rubriek. In de voorjaars- en
zomernummers verschenen afleveringen in de rubriek “Nieuw in Nederland”; in het
voorjaarsnummer zelfs twee afleveringen.
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 dit jaar
voor het eerst door Bram Breure. In het voorjaarsnummer beschreven deze zeer
gewaardeerde auteurs hoe ze deze vertrouwde rubrieken gingen vernieuwen. Willem
Faber verzorgde ook de rubrieken ”Schelpenbeurzen en bijeenkomsten” en ”Weekdieren
op postzegels”. Er werd een ‘uitgesteld in memoriam’ gewijd aan de Joodse malacologe
Elly Koperberg (*1897) die in 1943 in Sobibor werd vermoord. De aanleiding voor dit in
memoriam was de plaatsing op 15 februari 2017 van een ‘struikelsteentje’ voor
Domstraat 9 in Utrecht.
De redactie van Spirula [Jeroen Goud (marien en opmaak), Rob Moolenbeek (marien),
Gerard Majoor (land & zoetwater) en Rob Vink (fotobewerking)] kwam in 2017 niet
bijeen. De redactieleden menen inmiddels voldoende op elkaar te zijn ingespeeld om de
‘lopende zaken’ via e-mail of telefoon te kunnen afhandelen. De verzending van Spirula
(al dan niet in combinatie met andere tijdschriften en/of stukken van de NMV) werd als
altijd op voortreffelijke wijze verzorgd door Jan Kuiper.
Jeroen Goud, Gerard Majoor, Rob Moolenbeek
Redactie Spirula

Agendapunt 6: Verslag van de redactie van Basteria over 2017
Basteria Vol. 81 verscheen in 2017 met twee afleveringen, No. 1-3 (pp. 1-64) op
10.ix.2017, en No. 4-6 (pp. 65-128) op 18.xii.2016. Het was een bijzonder jaar voor het
tijdschrift, dat de respectabele leeftijd van 80 bereikte. Nadat het voorafgaande jaar door
bijzondere omstandigheden (feestbundel Rob Moolenbeek) een ruim aanbod aan
manuscripten had gekend, volgde in 2017 een tweede periode met wat minder zorgen
over kopij. Toch moet werving beslist een punt van aandacht blijven. Hier kan nog weer
eens herhaald worden dat de redactie steeds bereid is om adviezen te geven en naar
vermogen hulp te bieden. Het aantal pagina’s van vol. 81 is uiteraard duidelijk kleiner
dan bij vol. 80, maar dat is een gevolg van de genoemde feestbundel in dat jaar.
De afgelopen 10 jaren werden de volgende aantallen pagina's gedrukt:
Jaar
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pagina’s
228
368
160
144
120
152
95
112
120

2016
200

2017
128

Er werden in Vol. 81 (2017) 16 artikelen, en een uitvoerige boekbespreking gepubliceerd.
Daarbij waren 30 auteurs en/of co-auteurs uit 11 verschillende landen betrokken, wat
het internationale karakter van ons tijdschrift nog weer eens onderstreept. De inhoud
was weer bijzonder gevarieerd. Aan bod kwamen: zoetwater gastropoden (1 bijdrage),
mariene bivalven (4 bijdragen), gastropoden (2 bijdragen) en cephalopoden (1), en
landslakken (6 bijdragen). Daarnaast werd aandacht besteed aan de historie van de
malacologie met een analyse over de aanwezigheid van type materiaal van Drouët, en
een bijdrage over de ontdekking een zeldzame klassieke verhandeling over mollusken
van Knorr. Kortom, ook in 2017 bracht Basteria weer malacologie in de breedste zin van
het woord.
Ook in 2017 werden frankering en verzending van het tijdschrift weer door Jan Kuiper
verzorgd, waarvoor hartelijk bedankt!
Edi Gittenberger, Gijs Kronenberg en Bas Kokshoorn
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Kernredactie Basteria

Agendapunt 7: Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2017
Nadat we er in 2016 in waren geslaagd om de achterstand in de uitgave van Vita
Malacologica in te halen, hebben we in 2017 een nummer uit kunnen brengen, dat weer
aansluit bij onze doelstelling: één thematisch nummer per jaar. Deze keer was het thema
geografisch: de Nederlandse Cariben, waarbij we erin geslaagd zijn om zowel marien als
land met elkaar te combineren.
VM 16 werd gepubliceerd op 18 december, en omvatte drie artikelen van in totaal drie
auteurs, twee met de Nederlandse, een met de Amerikaanse nationaliteit, en een
erratum bij een artikel uit de Muricidae uitgave. Het aantal pagina’s bedroeg 80,
wederom (iets) meer dan de beoogde 64 per nummer.
Twee artikelen hadden een mariene inslag, een artikel ging over de landslakkenfauna van
de ABC-eilanden. Omdat we per sé het nummer in 2017 uit wilden brengen en we
voorzagen dat er én een grote overschrijding van het beoogde pagina-aantal én de
uiterlijke publicatiedatum niet gehaald zou worden, hebben we een vierde bijdrage, in
samenspraak met de auteurs, doorgeschoven naar onze collegae van Basteria.
Voor 2018 staan de ideeën al ver in de steigers, met toezeggingen voor in ieder geval
drie bijdragen voor een marien gastropodennummer gewijd aan één superfamilie, en zijn
ook de eerste voorbereidende stappen gezet voor het nummer voor 2019. Gezien deze
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.
Mocht u zelf aan een groot MS aan het werken zijn, of van plan zijn dat te gaan doen (in
de buurt van de 50 pagina’s), dan kunt u altijd contact opnemen met de redactie om
mogelijkheden voor publicatie in VM te bespreken.
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 nummer ook dit
jaar op tijd gepubliceerd werd; en last but not least Jan Kuiper, die wederom zorgde voor
een prompte verzending naar onze abonnees.
Wordt volgend jaar vervolgd.
Gijs C. Kronenberg, Jan Johan ter Poorten,
Redactie Vita Malacologica

Agendapunt 8: Verslag van de webmaster over 2017
In het tweede jaar van mijn webmasterschap zijn er geen grote wijzigingen aangebracht
in de website. De grootste verandering was de (voorgenomen) toevoeging was de
Sheller’s list. Verder is door het jaar heen, op verzoek van het bestuur of op eigen
initiatief, informatie geactualiseerd en aangevuld.
Een punt van aandacht is de Engelstalige informatie op de site. Vorig jaar werd al gezegd
dat deze ‘bescheiden’ is, en dat is niet wezenlijk veranderd. Het zou mooi zijn als meer
teksten op de site in het Engels worden vertaald, bij voorkeur door een native speaker,
zodat de Engelstalige informatie kan worden uitgebreid en verbeterd.
In de overgang van 2016 naar 2017 is de site gehackt geweest waardoor een aantal
nieuwsberichten verdwenen is. Dit probleem is opgelost door Webtail, het bedrijf dat
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onze website technisch onderhoudt en ondersteunt. De beveiliging van de site is verder
verbeterd en er is een spamfilter aangebracht.
Van het bestuur en wellicht de ALV vraag ik door middel van dit verslag speciale
aandacht voor de Sheller’s list. De oude lijst is grotendeels overgenomen en op een
aantal punten geactualiseerd, maar tot een echte grondige verbeterslag is het (nog) niet
gekomen. Dit is te organiseren, maar door tijdgebrek kon ik dit niet oppakken.
Onderhoud aan de lijst is absoluut nodig, omdat hij momenteel door een te grote
hoeveelheid verouderde informatie weinig meerwaarde biedt. Waarschijnlijk zijn er wel
betere lijsten te vinden op internet waarmee molluskenliefhebbers wereldwijd elkaar
weten te vinden. Als we als vereniging de Sheller’s list wél in de lucht willen houden,
dient onderhoud plaats te vinden en moet er reclame gemaakt worden voor het gebruik
van de lijst. Een dergelijke lijst bestaat immers pas echt als hij vindbaar en bruikbaar is.
Maar daaraan vooraf gaat de beantwoording van de vraag wat de meerwaarde is voor de
NMV van ónze Sheller’s list. Dit is een vraag die ik in eerste instantie aan het bestuur
voorleg, en die wat mij betreft ook aan de ALV voorgelegd mag worden.
Jaap de Boer,
Webmaster

Agendapunt 9: Verslag van de Coördinator NMV contactdagen, beheerder NMV
archief en NMV handbibliotheek over 2017
NMV zaterdagbijeenkomsten
Ook dit jaar zijn maandelijkse NMV zaterdagbijeenkomsten weer gehouden in het Botanie
gebouw van Naturalis aan de Nieuwenhuizenweg 19 in Leiden. Ook het afgelopen jaar
heeft Naturalis deze “tijdelijke” ruimte en de daarbij behorende faciliteiten kosteloos
beschikbaar gesteld. Vanzelfsprekend zijn we als NMV bestuur Naturalis hier zeer
dankbaar 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 onderwerpen behandeld:
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Onderwerp
Aantal leden
familie Arcidae deel 2
29
Landslakken Griekse eilanden
31
familie Solecurtidae
31
genus Phorcus
26
familie Limidae
17
Familie fossiele Turritellidae en Vermetidae
25
vakantie, geen NMV dag
vrije inloop
20
familie Tonnidae en Cassidae
23
vrije inloop
14
familie Lucinidae en genus Diplodonta
28
familie Unionidae
35

De werkwijze is meestal als volgt: Guus Gulden maakt van de te behandelen mariene
groep een overzicht, Joop Eikenboom en Henk Menkhorst van de terrestrische groep, en
Joop maakt meestal de PowerPoint presentatie. De presentatie op de dagen zelf wordt
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afwisselend verzorgd door Joop Eikenboom, Guus Gulden en Henk Menkhorst. In
december heeft Anthonie van Peursen de presentatie verzorgd. In juni is de presentatie
verzorgd door de WTKG dit in kader van de voorbereidingen van de “Fossielenatlas
Gastropoda van Nederland”. Deze presentatie werd verzorgd door de WTKG Peter
Moerdijk en Freddy van Nieulande. In november heeft Leo van Gemert een presentatie
gegeven met als onderwerp “Het zoeken van malacologische publicaties op internet”.
De opbouw en inrichting van de zaal, tafelopstelling, handbibliotheek halen, AV
apparatuur, etc. wordt verzorgd door Gab Mulder en Anthonie van Peursen.
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, met als uitschieter december met 35 leden. Buiten het centrale thema hielden
leden zich ook bezig met het uitwisselen van informatie, het determineren of het
oplossen van taxonomische vraagstukken. Vooral de landslakken van de Canarische
eilanden werden, na de ALV van 7 oktober 2017 met als thema Malacologie van de
Macaronische Eilanden, extra in het zonnetje gezet. Kees Margry probeert samen met
een aantal leden de taxonomische puzzels van dit gebied op te lossen en dat is geen
sinecure blijkt uit de soms wetenschappelijke blikken die deze groep uitstraalt.
Al met al zijn dit zeer geslaagde dagen en aan de reacties van de leden te horen is er dan
ook besloten in 2018 op de ingeslagen weg door te gaan.
NMV Archief
Als beheerder van het NMV archief is er dit jaar niet veel te melden. Het archief zal op
termijn moeten worden opgeschoond en niet relevante documenten, denk daarbij
bijvoorbeeld aan oude bankafschriften, kunnen worden verwijderd. Dit kan pas gebeuren
nadat de verbouwing van Naturalis is afgerond en ons archief weer terugverhuisd is naar
de Naturalis Bibliotheek.
NMV Handbibliotheek
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.
De volgende boeken zijn dit jaar toegevoegd aan de handbibliotheek:
 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
Gab Mulder
Coördinator NMV contactdagen, beheerder NMV archief en NMV handbibliotheek

Agendapunt 10: Verslag van de excursiecommissie over 2017
Excursies
In 2017 organiseerde de NMV 4 excursies.
NMV-excursie Drenthe, 1 juli 2017
In de ochtend werd het Norgerholt bezocht. Dit is vermoedelijk één van de oudste bossen
van Nederland, daterend uit de 9e eeuw. De bodem bestaat uit lemig zand en in het bos
groeien voornamelijk zomereiken en hulst. Het Norgerholt wordt beheerd door
Natuurmonumenten. We vonden hier een rode-lijst-soort: de Grofgestreepte glimslak
Zonitoides excavatus. In Restaurant Het Norgerhout werden de vondsten doorgenomen,
waarna we ons per auto zuidwestwaarts verplaatsten.
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Formatted: English (U.S.)

In de middag bemonsterden we water en oevers van de Wapserveense Aa en een
parallelslootje, bezuiden Frederiksoord, en inventariseerden we de molluskenfauna (land
en zoetwater) van de Wapserveense petgaten. Een speciale vermelding van deze middag
verdient de vondst van de Geelvlekslak Marstoniopsis insubrica. Deze soort werd
aangetroffen in een slootje parallel aan de Wapserveense Aa.
Aantal deelnemers: ’s ochtends 13, ’s middags 12. Een verslag van deze excursie is in de
maak. Het zal verschijnen in de eerste Spirula van 2018.
Meerdaagse NMV-excursie Limburg, 25-27 augustus 2017
In samenwerking met de Mollusken Studiegroep Limburg werden vanuit het klooster
Regina Carmeli in Sittard excursies gehouden naar de dalen van respectievelijk de
Kingbeek, de Geleenbeek en de Swalm.
Vrijdag 25 augustus werd ’s middags in Grevenbicht verzameld ten huize van Jan Koert,
waar het gezelschap onthaald werd op koffie met vlaai. Vanaf een parkeergelegenheid bij
Obbicht werd een tracé langs de Kingbeek gelopen om uit te komen bij het poeltje De
Sjprink dat de belangrijkste bron van de beek vormt. In bodemmonsters van een zandig
dijkje langs dat poeltje werd als meest bijzondere soort de Cilindrische korfslak
Truncatellina cylindrica gevonden.
Op 26 augustus werd bij Thull (Schinnen) het Geleenbeekdal bezocht. Voor noorderlingen
was het opzienbarend dat de Struikslak Fruticicola fruticum daar vaak algemener is dan
de tuinslakken. In de Geleenbeek werd de Bron-blaashoren Physa fontinalis aangetroffen,
een soort die men in Limburg weer minder vaak tegenkomt. Langs de afvoer van een
puntbronnetje werd op de vegetatie de Zegge-korfslak Vertigo moulinsiana gevonden, tot
eind vorige eeuw nog ‘de coryfee van het Geleenbeekdal’. Om er meer te vinden werden
later op de dag ook de Hellebroekerbeemden bij Nuth bezocht. Behalve de Zeggekorfslak
werd daar in modderpoelen ook de Geronde schijfhoren Anisus leucostoma aangetroffen.
In de ochtend van 27 augustus werd het Swalmdal bezocht. Tegenover de boerderij
Hoosterhof in Wieler (Beesel) bleken op, respectievelijk onder Liesgras de Zeggekorfslak
en de Dikke korfslak Vertigo antivertigo aanwezig. Uit de monding van de Swalm in een
oude Maasarm werden zes soorten erwtenmossels verzameld, waaronder de Dwergerwtenmossel Pisidium moitessierianum.
De laatst overgebleven deelnemers namen ‘s middags afscheid van elkaar op een terras
op de kermis van Beesel, onder dankzegging aan de organisatoren en aan
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer die de excursies mogelijk maakten.
Aantal deelnemers: 13 in totaal. In Spirula zal een uitgebreider verslag over deze
excursie verschijnen.
NMV-excursie Fort Rijnauwen, 16 september 2017
Fort bij Rijnauwen in Bunnik bij Utrecht is een fortificatie die gebouwd is in de 19de
eeuw. Tot 1971 was het in gebruik bij defensie. Het is nu in bezit van Staatsbosbeheer
en het staat inmiddels bekend om de grote biodiversiteit.
Op 16 september werd de NMV-groep eerst rondgeleid door de voorzitter van “Vrienden
van Fort bij Rynauwen”. Tijdens deze rondleiding toonde een van de deelnemers een
‘vergeten’ rapport met een malacologische inventarisatie uit 1974. Na de rondleiding
werden grachten, bosjes en open delen bemonsterd op land- en zoetwaterweekdieren en
werden er 52 soorten aangetroffen. Samen met de lijst van 1974 zijn er nu 68 soorten
van het fort bekend.
Aantal deelnemers: 13. Het verslag van deze inventarisatie verschijnt in het voorjaar van
2018 in Spirula.
NMV-excursie Flevoland (Lepelaarsplassen en Wilgenreservaat), 14 oktober 2017
Deze excursie voerde naar het Wilgenbos en de Lepelaarsplassen, twee gebieden in
Zuidelijk Flevoland. In het Wilgenbos zijn 20 soorten Landslakken waargenomen en 5
soorten Zoetwatermollusken In de Lepelaarsplassen waren dat er 17 land en 15
zoetwater.
Aantal deelnemers: 14. Een verslag van deze excursie verschijnt in de Spirula.
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Samenstelling excursiecommissie
In 2017 is de samenstelling van de excursiecommissie gewijzigd. Anthonie van Peursen
en Gerard van der Velde hebben de commissie verlaten, Frank de Graaf is toegetreden
als nieuw lid. De samenstelling van de commissie in 2017 was als volgt:
- Jaap de Boer, Haren
- Frank de Graaf, Bussum
- Bert Jansen, Lelystad
Verslagen
Niet alleen de verslagen van bovengenoemde excursies heeft u nog tegoed, er wordt ook
gewerkt aan verslagen over de een aantal excursies uit eerdere jaren.
Jaap de Boer namens de NMV-Excursiecommissie
E-mailadressen j.h.de.boer@kpnmail.nl

Agendapunt 11: Verslag van de penningmeester over 2017
Financieel jaarverslag 2017
11.1 Balans per 31 december 2017
Bedragen in €
Activa
Liquide middelen € 98.723
Bank ABN/AMRO
Deposito ABN/AMRO
Bank ING
Spaarrekening ING
Robeco (opgeheven in 2014)
Pay Pal
Vorderingen € 5.721
Debiteuren inzake contributies en
abonnementen
Nog te ontvangen Rente Robeco
Nog te ontvangen Rente ING
Nog te ontvangen Rente
ABN/AMRO
Tegoed inzake verkopen VM
Overige te ontvangen of
vooruitbetaalde posten
Depotbedrag TNT Post
Voorraden € 1.817
Stelpost handbibliotheek
Stelpost voorraden zoekkaarten
Stelpost voorraad enveloppen
Voorraad Noordzee boeken
Stelpost voorraden Basteria en CB
Totaal
Passiva
Schulden € 12.557
Nog te betalen verzendkosten

2017

2016

2015

2014

2013

8.923
17.564
72.011
225

41.548
7.042
41.997
507

6.818
90.000
954
5.947
82

34.377
60.000
2.972
10.856
74

28.823
60.000
1.008
10.730
13.896
-

4.467
60

3.476
13

3.033
50

252
91

151
126

0
169

64
439

666
319

757
317

1.004
-

660
365

320
365

2.230
365

590
365

1
1.095
250
470
1
-------106.261

1
550
500

1
850
800

1
1.300
1.200

1
-------96.823

1
-------112.116

2017

2016

2015

2014

2013

1.633

1.698

2.916

1.336

3.127

15

365
1
1.240

1
1
-------- -------113.153 117.345
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Nog te betalen drukkosten
Basteria
Nog te betalen drukkosten Spirula
Nog te betalen drukkosten Vita
Malacologica
Nog te betalen overige kosten
Vooruit ontvangen contributie en
abonnementen
Stibeman
Voorzieningen en eigen
vermogen € 93.714
Reservering 80-jarig jubileum
Reservering 90-jarig jubileum
Reservering Van Bruggen
symposium
Eigen vermogen
Totaal

-

-

-

1.665
-

-

3.427
346

499

3.000
400

5.546
426

3.000
365

7.151
-

8.120
-

7.561
6.414

5.120

8.177

3.391

2.691

1.991

1.191

83.815
--------96.823

89.834
--------112.116

5.000

4.652
85.661
--------106.261

97.869 97.676
--------- --------113.153 117.345

11.2 Staat van baten en lasten over 2017 en Begroting voor 2018
Baten (inkomsten)

Contributie
Verkoop zoekkaarten
subtotaal
Giften
Verkoop oude Basteria en Spirula
Verkoop losse VM en provisie
Verkoop Schepman boek
Verkoop Noordzee boeken
Overige verkoop
Diverse baten
Rente bankrekeningen
Totaal baten

Lasten (uitgaven)

Drukkosten Basteria
Drukkosten Spirula
Drukkosten VM
Porti/verzendkosten (Basteria,
Spirula, VM)
Enveloppen
Kostprijs zoekkaarten
Kostprijs Noordzee boeken

Begroting
2018

Resultaat
2017

Begroting
2017

Resultaat
2016

Begroting
2016

22.800
600
--------23.400
500
300
300
50
40
50
0
50
--------24.690

22.834
618
--------23.452
1.050
679
235
60
120
41
0
60
--------25.697

23.600
600
--------24.200
500
200
400
50

23.954
578
--------24.532
541
195
424
137

23.000
700
-------23.700
500
0
500
0

50
0
100
--------25.500

73
0
77
--------25.979

0
0
700
-------25.400

Begroting
2018

Resultaat
2017

Begroting
2017

Resultaat
2016

Begroting
2016

3.600
6.000
3.500

3.628
5.618
3.427

3.400
6.700
3.200

5.101
6.519
4.935

3.200
7.000
3.200

6.890
290
400
10

6.395
250
450
30

7.000
400
300

7.430
439
300

7.000
400
500
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subtotaal
Aanwas handbibliotheek
Bestuurskosten en algemene
kosten
Kosten internet / website
Kosten Algemene Vergaderingen
Beurskosten
Bankkosten
Diversen / onvoorzien
Dotatie reservering volgende
jubileumviering
Totaal lasten
Exploitatieresultaat (- = per saldo
last)

-------20.690
100

-------19.798
200

-------21.000
100

-------24.724
254

-------21.300
200

1.300
200
1.300
100
300
-

1.301
133
1.188
149
382
-

1.300
700
1.300
100
300
-

1.427
2.213
1.250
602
327
500

1.000
1.100
1.200
200
400
0

700
-------24.690

700
-------23.851

700
------25.500

700
-------31.997

-------25.400

0
1.846
--------------24.690 25.6974.
646

0
-6.018
-------------25.500 25.9794.
646

0
-------25.400

11.3 Toelichting op de balans per 31 december 2017
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 dat pas terugkomt bij het opzeggen van
het contract. Er is nog een relatief hoge vordering wegens contributies en
abonnementen; in 2018 is een aanmaanactie gestart. Er is een bedrag van € 500,-voorzien als niet meer te innen, o.a. van buitenlandse instituten.
Passiva
De passiva bestaan uit schulden en zijn in totaal iets hoger uitgevallen dan vorig jaar (€
12.217,-- tegen € 10.317,--) 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 wat altijd een
hoog bedrag is.
Aan de reservering voor de volgende jubileumviering is € 700,-- toegevoegd.
Voor de organisatie van het Van Bruggen symposium op 3 februari 2018 heeft de NMV in
2017 twee giften ontvangen: € 1.200 van Naturalis en € 5.000 van mevr. W. van
Bruggen. De kosten van het Van Bruggen symposium worden naar verwachting geheel
door deze giften gedekt. Omwille van de vergelijkbaarheid tussen de jaren zijn deze
bedragen buiten de reguliere staat van baten en lasten gehouden. De in 2017 ontvangen
giften zijn in de balans als reservering opgenomen onder aftrek van reeds uitgegeven
bedragen in 2017.
Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2016 € 85.661,-- exclusief de reservering
voor het jubileum en het symposium. Uit het huidige eigen vermogen blijkt dat de NMV
een financieel gezonde vereniging is; er is een batig saldo toegevoegd aan het eigen
vermogen.
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11.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
Baten (inkomsten)
De inkomsten uit contributies bedroegen in 2017 bijna € 23.000,--. Dat is minder dan
begroot en dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de leden zich gemiddeld op
minder tijdschriften abonneren en door het afboeken van oninbare
contributieachterstanden van buitenlandse instituten en agentschappen. De ledenaantallen vindt u elders terug in de convocatie.
Onder de giften is ook een voor u anonieme gift begrepen welke uiteraard bij het bestuur
bekend is. Een prachtige schenking; hij en de andere gulle gevers worden van harte
bedankt.
Lasten (uitgaven)
Over 2016 zijn de uitgaven voor de bladen minder dan in de begroting was rekening
gehouden. Dit betreft met name een eenmalige lager bedrag voor Spirula wegens 1 hele
dunne uitgave. De drukkosten van de andere twee bladen waren iets hoger dan begroot.
De post porti/verzendkosten zijn lager dan de begroting. Door gecombineerde verzending
van tijdschriften konden we voorkomen dat de portokosten zijn toegenomen, ook al zien
we druk op de tarieven. Een prima realisatie, met dank aan Jan Kuiper voor de
verzending en de redacties voor de afstemming van de publicatie data; samen kunnen
we de kosten in de hand houden.
Resultaat
Er is een positief resultaat behaald van € 1.846,-- waar de penningmeester erg blij mee
is. De ombuigingsoperaties van de laatste 5-6 jaar zijn succesvol geweest.
11.5 Toelichting op de begroting voor 2018
De begroting van 2018 laat een resultaat zien van € 0,00. De penningmeester verwacht
dat deze begroting haalbaar is. Er worden geen bijzondere uitgaven verwacht.
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.
Purmerend, 1 februari 2018
Aart Dekkers, penningmeester

Agendapunt 12: Verslag van de kascommissie NMV over 2017 en décharge
penningmeester NMV over 2017
De kascommissie die de boeken over 2017 controleert bestaat uit Philip Arens en Ad
Hovestadt. Zoals gebruikelijk zal hun verslag op de ALV worden uitgereikt.

Agendapunt 13: Benoemingen bestuur, beheerder NMV archief en
handbibliotheek
Bestuursleden
In april 2017 is Jan Kuiper afgetreden. Wij konden toen geen opvolger vinden, maar
inmiddels heeft Auke-Florian Hiemstra aangegeven dat hij bereid is tot het bestuur toe te
treden. Wij stellen voor hem tot bestuurslid te benoemen.
De eerste bestuurstermijn van Sylvia van Leeuwen loopt af. Zij is bereid een tweede
termijn door te gaan als secretaris. Het bestuur stelt voor haar te benoemen.
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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), Auke-Florian Hiemstra (sinds 2018)
Uit dit schema blijkt dat er volgend jaar 3 vacatures komen in het bestuur, waaronder die
van penningmeester. De statuten staan herbenoeming na 6 jaar niet toe. Wie
belangstelling heeft vanaf volgend jaar het bestuur te versterken, kan zich melden bij de
voorzitter, Anthonie van Peursen.
Beheerder NMV archief en handbibliotheek
De afgelopen jaren was er een vacature voor de functie van beheerder NMV archief. In
het verleden was wijlen Jan Nieuwenhuis zeer vele jaren onze archivaris. Er is nooit een
nieuwe archivaris benoemd bij gebrek aan kandidaten, maar geleidelijk heeft Gab Mulder
deze taak op zich genomen.
Het archief van de NMV stond vroeger in het gemeentearchief van Rotterdam, maar is
enkele jaren geleden naar Naturalis verhuisd. Door de nieuwbouw van Naturalis is het
archief nu tijdelijk ontoegankelijk, maar zodra het nieuwe gebouw klaar is kunnen we er
weer bij. Dan moet het archief ook bijgewerkt en opgeschoond worden.
Sinds de opheffing van de bibliotheek beheert Gab Mulder ook de handbibliotheek van
de NMV. Hij zorgt dat de boeken klaar staan bij de verenigingsdagen, dat de
handbibliotheek ‘up to date’ blijft door de aanschaf van (een beperkt aantal) nieuwe
boeken en via hem kunnen leden de boeken uit de handbibliotheek ook lenen.
Het bestuur heeft veel waardering voor de wijze waarop Gab Mulder deze taken vervult
en stelt voor hem te benoemen tot beheerder NMV archief en handbibliotheek.
Deze functie is niet automatisch gekoppeld aan het bestuurslidmaatschap. In de
toekomst kunnen beide taken eventueel ook over 2 personen verdeeld worden.

Agendapunt 14: Plannen van het NMV-bestuur voor 2018
Alle verenigingen met de ANBI-status zijn verplicht een beleidsplan op hun website te
zetten. Omdat er wat aanpassingen zijn, volgt bij agendapunt 15 een geactualiseerd
beleidsplan dat het bestuur heeft opgesteld. Dit beleidsplan is op een wat tijdloze manier
geschreven, zodat het niet nodig is de website voortdurend bij te werken. De voorstellen
voor een concrete invulling per jaar worden dan opgenomen bij dit agendapunt “plannen
van het NMV-bestuur”.
De ALV wordt gevraagd om in te stemmen met deze aanpak.
Jaarlijks wordt aan de leden gevraagd welke ideeën en wensen zij hebben. Tot nu toe is
er weinig reactie op deze vraag gekomen. Wellicht komt dat, doordat er tegelijkertijd ook
de voorwaarde wordt gesteld, dat er leden zijn die er concrete invulling aan willen geven
en zich er voor in willen zetten. De reden voor deze voorwaarde is dat het NMV-bestuur
al veel werkzaamheden voor de NMV doen.
Plannen voor 2018
Wanneer we deze ALV hebben, is het Van Bruggen symposium (3 februari j.l.) afgerond.
Met dit symposium heeft de NMV zich ook internationaal getoond. We gaan als NMV
verder met de voortzetten van de vaste activiteiten, zoals: de maandelijkse
bijeenkomsten in Naturalis, de uitgave van 3 tijdschriften, de excursies en het
organiseren van twee ALV’s per jaar. Suggesties voor het programma van de najaarsdag
zijn van harte welkom.
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Hier is zeker een woord van dank op zijn plaats aan al degenen die zich inzetten voor de
NMV.
Agendapunt 15: Aanpassing beleidsplan van de NMV
Zoals hierboven is toegelicht, heeft het bestuur een voorstel voor een aangepast
beleidsplan opgesteld. Dit voorstel vindt u hieronder.
De ALV wordt gevraagd om in te stemmen met het aangepaste beleidsplan.
CONCEPT Beleidsplan Nederlandse Malacologische Vereniging (2018-2021)
Doelstelling
De vereniging heeft ten doel de beoefening, bevordering en verbreiding van de
malacologie, met al hetgeen daarmee samenhangt en verband 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);
• het bevorderen en steunen van activiteiten op het gebied van de malacologie voor
en door een breder publiek;
• 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.
De vereniging kent ook kent ook leden voor het leven. Deze betalingsregeling uit het
verleden wordt nu niet meer toegepast. Voor de huidige leden voor het leven blijft de
regeling van kracht. Zij hebben dezelfde rechten als leden die per jaar betalen.
Algemene ledenvergadering
Elk voorjaar, bij voorkeur in de maand april, wordt een algemene ledenvergadering
gehouden waarin ten minste 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 uitbrengen.
De daartoe in het voorgaande jaar benoemde kascommissie van twee leden brengt
verslag uit over de door haar gehouden kas- en boekencontrole. De ledenvergadering
besluit dan tot het al of niet dechargeren van het bestuur. Tevens wordt een nieuwe
kascommissie van twee leden en een reserve lid voor het lopende verenigingsjaar
benoemd, met dien verstande dat een lid niet langer dan twee achtereenvolgende jaren
in functie is.
Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van Stichting STIBEMAN legt deze stichting
jaarlijks rekening en verantwoording af aan het bestuur van de NMV. Omdat de giften
aan STIBEMAN hoofdzakelijk van NMV-leden komen, legt het bestuur van NMV deze
informatie ook jaarlijks voor aan de algemene ledenvergadering van de NMV.
Behandeld wordt wat verder op de agenda is geplaatst.
Website
De vereniging treedt naar buiten via haar website www.spirula.nl. De site zelf heeft deze
(wetenschappelijke) naam, maar is met het oog op bereikbaarheid voor een breder
publiek ook te vinden via trefwoorden als schelpenvereniging resp. Nederlandse
schelpen. 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. De website is gerelateerd aan de
Facebookgroep van de NMV (zie verderop).
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Vergaderingen/symposium
Het bestuur organiseert jaarlijks ten minste 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 malacologisch relevante onderwerpen.
Determineerdagen
De NMV organiseert vrijwel elke maand een determineerdag in Naturalis. De
determineerdagen zijn niet alleen voor de leden, zij hebben ook een publieksfunctie.
Tijdens deze dagen geven deskundige leden uitleg over de determinatie van weekdieren.
De bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten van de kennis daarover bij leden en
bezoekers. Van tevoren wordt vaak een onderwerp aangekondigd en besproken; ook het
meenemen van materiaal anders dan het aangekondigde onderwerp blijft natuurlijk
welkom. Niet-leden en bezoekers van Naturalis zijn op deze dagen welkom om hun
vondsten te laten zien of vragen te stellen over malacologische onderwerpen. Op deze
manier tracht de vereniging de aanwezige kennis te delen met een breder publiek.
Een deel van de determineerdagen wordt gezamenlijk met de WTKG georganiseerd in het
kader van het project “fossielenatlas deel 2” (zie verderop).
Tijdens de verbouwing van Naturalis wordt in 2018 tijdelijk uitgeweken naar een andere
locatie.
Excursies
De NMV heeft een werkgroep die jaarlijks enige malen excursies organiseert. Het doel
hiervan is om kennis te verzamelen over weekdieren, hun leefgebieden en leefgewoontes
en over te brengen aan de beginnende deelnemers en aan terrein beherende instanties.
Hierbij worden meestal natuurgebieden in Nederland en België bezocht, dat laatste in
samenwerking met de Belgische zustervereniging. De kennis opgedaan tijdens de
excursies wordt via excursieverslagen in Spirula ontsloten en/of via inventarisatieoverzichten beschikbaar gemaakt voor derden. Inventarisatieverslagen worden gratis ter
beschikking gesteld aan de beheerder van het bezochte gebied en verzamelde gegevens
worden voor verder onderzoek ontsloten via de Nationale databank flora en fauna en via
het Atlasproject Nederlandse Mollusken van Stichting ANEMOON en de NMV.
Tijdschriften
Onder auspiciën van de vereniging worden drie tijdschriften uitgegeven: Basteria (2 maal
per jaar), Spirula (4 maal per jaar) en Vita Malacologica (1 maal per jaar). De abonnees
zijn zowel individuele personen als instituten zoals universiteiten, bibliotheken en
natuurhistorische musea in binnen- en buitenland. Basteria en Vita Malacologica zijn
wetenschappelijke tijdschriften in het Engels met een peer review procedure. Elk
tijdschrift kent een autonome redactie. De lay-out zoals doorgevoerd in 2015 zal worden
behouden. De papieren Informatiebladen worden niet meer gecontinueerd. De reeds
uitgegeven informatiebladen zijn gratis beschikbaar op de NMV-website.
Spirula is een populairwetenschappelijk tijdschrift. Het bevat Nederlandstalige artikelen
van leden over Nederlandse en niet-Nederlandse malacologische onderwerpen. Vaste
rubrieken zijn o.a. nieuw beschreven soorten, een overzicht van tijdschriftartikelen en
nieuw verschenen boeken. NMV, WTKG en Naturalis werken gezamenlijk aan een project
om te komen tot een nieuw standaardwerk over de fossiele gastropoden van de
Nederlandse stranden, “de fossielenatlas deel 2” genoemd. Deel 1 over de tweekleppigen
verscheen in 2010. De tussentijdse resultaten worden in Spirula gepubliceerd in een
vorm van een reeks artikelen. Spirula is naast de digitale nieuwsbrief en de website ook
het kanaal voor aankondigingen van excursies en andere activiteiten. Verder is er plaats
voor oproepen, ingezonden brieven, boekbesprekingen en mededelingen, zowel van
bestuurlijke aard als van afzonderlijke leden.
Basteria is een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift van de vereniging. Artikelen
worden beoordeeld door een redactieraad van prominente malacologen en onderworpen
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aan peer review. Doel van het tijdschrift is het ontsluiten en verspreiden van
malacologische kennis op het gebied van de taxonomie, systematiek, faunistiek,
(palaeo)ecologie, (palaeo)biogeografie, levenswijze en anatomie. Ook boekbesprekingen
worden geplaatst. Artikelen kunnen zowel door leden als niet-leden worden aangeleverd.
Vita Malacologica verschijnt één maal per jaar met Engelstalige wetenschappelijke
artikelen rond één centraal thema. Dit thema kan zijn: systematiek, taxonomie,
phylogenie van een bepaalde familie maar kan ook gerelateerd zijn aan gedrag en
levenscyclus, de malacofauna van een geografisch gebied, etc. Om de wetenschappelijke
kwaliteit te bewaken worden de artikelen aan peer review onderworpen. Per thema
worden auteurs aangezocht. Auteurs kunnen ook zelf voorstellen indienen voor een
thematische publicatie. De geografische scope van het tijdschrift is wereldwijd.
Digitale ontsluiting NMV-tijdschriften
Op www.natuurtijdschriften.nl zijn zowel de Basteria als de Spirula (en de voorloper
daarvan: het Correspondentieblad) beschikbaar (CB/Spirula vanaf de start tot 2007;
Basteria vanaf de start tot 2012). Alle artikelen van de betreffende nummers kunnen als
gratis PDF worden gedownload.
Op deze manier zijn de publicaties voor een breed publiek ontsloten.
Tijdens de eerste digitaliseringsronde, ondersteund door Naturalis Biodiversity Center,
zijn per abuis enkele nummers van deze reeks uitgevallen. De NMV beoogt deze reeks in
2018 te completeren met de inzet van vrijwilligers.
Vervolgens zullen wij, eveneens met vrijwilligers, recentere jaargangen toevoegen.
Hierbij geldt wel dat de digitale versie van de tijdschriften voor niet leden pas minimaal 3
jaar na verschijningsdatum toegankelijk zullen worden. Zonder deze wachttijd zou de
papieren versie van het tijdschrift niet meer levensvatbaar zijn, terwijl uit een peiling in
2016 bleek dat vrijwel alle abonnees een voorkeur hadden voor uitgave in druk.
De komende jaren wil de NMV eraan bijdragen dat meer Nederlandse malacologische
tijdschriften via deze website ontsloten worden. Op dit moment ontbreken nog de Vita
Marina (uitgegeven door de Stichting Biologica Maritima, die nadien met de NMV gefuseerd is) en De Kreukel (uitgegeven door de Malacologische Contactgroep Amsterdam en
omstreken, die haar activiteiten eind 2011 gestaakt heeft). Het tempo waarin digitalisering kan worden uitgevoerd, zal afhangen van de beschikbaarheid van vrijwilligers.
Digitale Nieuwsbrief NMV
Via de email wordt regelmatig (ongeveer 1x per maand) een elektronische nieuwsbrief
verzonden, met daarin actuele mededelingen en ander malacologisch nieuws. Leden en
niet-leden met interesse in malacologie kunnen zich voor deze nieuwsbrief aanmelden. In
de nieuwsbrief worden geen malacologische artikelen opgenomen. Voorstellen daarvoor
worden doorverwezen naar de redacties van de NMV-tijdschriften.
Facebookgroep
De Nederlandse Malacologische Vereniging heeft een discussieplatform op facebook. De
instellingen van deze groep zijn zo open mogelijk, ook niet-leden worden tot de groep
toegelaten en kunnen er dan berichten delen. Het discussieplatform is een plaats waar
deelnemers elkaar onderling vragen kunnen stellen, informatie kunnen uitwisselen en
kennis kunnen delen. Het discussieplatform biedt zo een zeer laagdrempelige manier om
kennis op te doen van de malacologie en om in contact te komen met (leden van) de
vereniging. Via het platform hopen wij de belangstelling voor de malacologie te
stimuleren bij een bredere groep mensen, en meer jongeren te bereiken. Door meer
interactie tussen website en facebookgroep hopen wij het aantal bezoekers aan de
website en het aantal leden van het discussieplatform uit te breiden.
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
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distributie aan particulieren is overgedragen aan derden (o.a. de IVN Veldwerkwinkel,
musea en bezoekerscentra), die de voorraad zoekkaarten echter via de NMV bestellen.
Nederlandse weekdierfauna
De NMV voelt een bijzondere verantwoordelijkheid voor (de kennis over) de Nederlandse
weekdierfauna. Voor het adequaat beoefenen van de malacologie is het belangrijk dat er
helderheid bestaat over de naamgeving van Nederlandse soorten weekdieren, dat er
determinatiewerken beschikbaar zijn en dat de verspreidingsgegevens ontsloten worden.
In 2015 heeft de NMV in samenwerking met Stichting ANEMOON een nieuwe namenlijst
van de Nederlandse mollusken uitgegeven. Deze lijst bevat Nederlandse en
wetenschappelijke namen van alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en een
verklaring van de naam.
De NMV wil actief bijdragen aan de beschikbaarheid van adequate determinatieliteratuur
voor Nederlandse soorten weekdieren, zowel voor de recente als de fossiele soorten.
In 2015 is een nieuwe veldgids land- en zoetwaterweekdieren uitgegeven door de KNNVuitgeverij. Deze uitgave is geschreven door een lid van de NMV en financieel mede
mogelijk gemaakt doordat de NMV garant stond door de afname van een groot aantal
exemplaren.
In 2017 heeft hetzelfde NMV-lid de “Basisgids Slakken”(ook een uitgave van de KNNV
Uitgaverij) geschreven. Deze gids heeft als belangrijkst doel de herkenbaarheid van
Nederlandse landslakken in het veld te vergroten. Deze gids is met name tot stand
gekomen door een STIBEMAN subsidie.
Voor de recente mariene weekdieren zijn momenteel diverse goede determinatiewerken
beschikbaar.
In 2010 is het eerste deel van de fossiele mollusken van de Nederlandse stranden
verschenen. Aan dit standaardwerk is door meerdere leden van de vereniging
meegewerkt en deze uitgave is financieel ondersteund door de NMV. Momenteel wordt
gewerkt aan het tweede deel, dat de gastropoden zal behandelen. De studie die aan de
publicatie van een nieuw standaardwerk voorafgaat zal nog enkele jaren vergen. Dit
project wordt actief ondersteund door de NMV. Zo worden tijdens de NMVverenigingsdagen families van fossiele gastropoden behandeld en besproken die in de
atlas zullen worden opgenomen.
In 2013 is een atlas van de mariene weekdieren van Nederland uitgegeven door Tirion
Natuur en Stichting ANEMOON. De uitgeverij heeft deze atlas eind 2017 uit haar
assortiment genomen. Om te waarborgen dat dit boek ook voor nieuwe mensen
beschikbaar blijft, hebben de NMV en Stichting ANEMOON een deel van de restvoorraad
opgekocht. Deze wordt voor een voordelig tarief te koop aangeboden.
Stichting ANEMOON heeft het initiatief genomen om de gegevens over de verspreiding
van land- en zoetwaterweekdieren in Nederland in kaart te brengen. Deze gegevens
komen beschikbaar via de website www.verspreidingsatlas.nl. Het bestuur van de NMV
heeft besloten dit initiatief te ondersteunen en op te treden als samenwerkingspartner.
De NMV ondersteunt dit project bijvoorbeeld door middel van voorlichting over het
project en inventarisatie-excursies om lacunes in de verspreidingsgegevens op te vullen.
Ook zullen de leden gestimuleerd worden om actief aan het project bij te dragen.
Tot de Nederlandse fauna rekent de NMV ook die van Caribisch Nederland. Vergeleken
met het Europese deel van het Nederlandse Koninkrijk is de molluskenfauna van de
Caribische eilanden nog relatief onbekend. De NMV wil het onderzoek naar deze fauna
een impuls geven. In 2016 is een themadag over deze fauna georganiseerd. In 2017 is
een speciaal themanummer van Vita Malacologica over dit onderwerp uitgebracht. Een
aantal NMV-leden heeft actief bijgedragen aan de malacologische inhoud van het eind
2017 gepubliceerde soortenregister Caribisch Nederland van Naturalis Biodiversity
Center. Ook de komende jaren zal de NMV haar leden actief stimuleren om bij te dragen
aan meer inzicht in de molluskenfauna van Caribisch Nederland, bijvoorbeeld door bij te
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dragen aan het soortenregister Caribisch Nederland, door veldwerk op de eilanden of
door activiteiten in de Live Science zaal van Naturalis na heropening van het vernieuwde
museum.
Handbibliotheek
Er is een beperkte handbibliotheek in het bezit van de NMV, welke is ondergebracht bij
Naturalis. Een overzicht van de werken is in Spirula gepubliceerd, en is beschikbaar op de
website. Leden kunnen de boeken van de handbibliotheek met inachtneming van een
aantal regels lenen. De handbibliotheek kan ook worden geraadpleegd (en wordt
intensief gebruikt) tijdens de determineerdagen in Naturalis.
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 en
aan deel 2 van de Fossielenatlas.
De vereniging onderhoudt tevens contacten met regionale malacologische verenigingen,
zoals de Mollusken Studiegroep Limburg, Schelpenwerkgroep Noordoost Nederland,
Slakkenwerkgroep van de KNNV afdeling Bevelanden, Strandwerkgemeenschap van de
KNNV (SWG), alsmede met musea zoals Naturalis, 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.
Voor de bekostiging van bijzondere projecten en uitgaven op het gebied van de
malacologie heeft de Nederlandse Malacologische Vereniging de Stichting STIBEMAN
opgericht. Stichting STIBEMAN geeft ook financiële ondersteuning aan publicaties en
inventarisatieonderzoek door Nederlandse malacologen. De voorzitter en penningmeester
van de NMV zijn tevens bestuurslid van de stichting STIBEMAN.
Ledenlijst
In 2016 is een vernieuwde ledenlijst uitgebracht die voldoet aan de eisen van de Wet
bescherming persoonsgegevens. Het bestuur zal ervoor zorgen dat de ledenlijst blijft
voldoen aan de (nieuwe) privacywetgeving. Ook de komende jaren zal regelmatig een
nieuwe versie van de ledenlijst verstrekt worden aan de leden.
Internationale contacten
De NMV heeft een samenwerkingsverband met de Italiaanse zustervereniging Societa
Italiana Malacologia (SIM). Met de Belgische Vereniging voor Conchiologie (BVC)
organiseert de NMV vrijwel jaarlijks een gemeenschappelijke excursie, en diverse leden
van de NMV bezoeken de activiteiten van BVC. Ook onderhoudt de NMV via haar leden
contacten met andere Europese zusterverenigingen.
Op 3 februari 2018 heeft de NMV een internationaal symposium getiteld “Contributions to
African Malacology” georganiseerd. Voor dit symposium waren de leden van de Europese
zusterverenigingen uitgenodigd. Dit symposium werd georganiseerd ter ere van ons
overleden erelid de heer Dr. A.C. van Bruggen.

Agendapunt 16: Aanpassing huishoudelijk reglement van de NMV
Het huidige huishoudelijk reglement (zie http://www.spirula.nl/officiele-stukken-nmv/)
dateert van 1997 en is op diverse punten verouderd. Het bestuur stelt daarom voor het
huishoudelijk reglement aan te passen. Een voorstel voor een aangepast huishoudelijk
reglement treft u hieronder aan. Waar iets is gewijzigd ten opzichte van het huidige
reglement, is de tekst geel gemarkeerd. Het vaststellen van het huishoudelijk reglement
is een bevoegdheid van de ALV (artikel 19 van de statuten van de NMV).
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De ALV wordt gevraagd om in te stemmen met het aangepaste huishoudelijk reglement.
CONCEPT Huishoudelijk reglement van de Nederlandse Malacologische
Vereniging
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 22 oktober 1948 en
gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 17 februari 1951, op 23
oktober 1971, op 27 oktober 1973, op 22 maart 1980, 12 april 1997 en laatstelijk
gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 14 april 2018.
Artikel 1
a. Het bestuur bestaat ten hoogste uit zeven leden, waaronder behalve een voorzitter,
secretaris en penningmeester, eventueel een ondervoorzitter, en een tweede
secretaris.
b. Het bestuur is gerechtigd tijdelijk meer dan een functie aan een bestuurslid toe te
vertrouwen, met uitzondering van de functie van voorzitter.
Artikel 2
a. Het bestuur stelt voor elke vacature kandidaten voor, die uiterlijk zeven werkdagen
voor de algemene vergadering van leden, in welke in de vacature zal worden
voorzien, aan de gewone en ereleden bekend moeten worden gemaakt.
b. Gelijk recht komt toe aan minstens drie stemgerechtigde leden, mits zij hun
kandidaten voor de betrokken vergadering schriftelijk aan het secretariaat hebben
opgegeven.
c. Kandidaatstelling geschiedt onder vermelding van enige toepasselijke gegevens over
de kandidaat.
Artikel 3
a. Bestuursleden treden na aanvaarding van hun benoeming onmiddellijk in functie.
b. Een afgetreden bestuurslid draagt, indien zijn opvolger zijn plaats niet direct kan
innemen, de waarneming van zijn functie over aan een van de andere bestuursleden,
met uitzondering van de voorzitter.
c. Indien een geschorst bestuurslid zich in de algemene vergadering van leden door een
raadsman wenst te doen bijstaan, zoals bepaald in artikel 9 lid 4 van de statuten,
geschiedt dat niet op kosten van de vereniging.
Artikel 4
a. Stemgerechtigde leden kunnen ter vergadering vertegenwoordigd zijn bij
geschreven, gedateerde en ondertekende machtiging aan een ander stemgerechtigd
lid, dat voor de aanvang van de vergadering deze machtiging aan het bestuur heeft
afgegeven. Dit mag een blanco volmacht zijn.
b. Besluiten worden genomen conform artikel 14 en artikel 17 van de statuten met
uitsluiting van blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen.
c. Uitsluitend indien er zich onrechtmatigheden hebben voorgedaan bij de
stemprocedure kan tot herstemming worden overgegaan.
Artikel 5
a. Toezending van publicaties van de vereniging aan een lid wordt gestaakt wanneer
een lid de verschuldigde contributie niet binnen 4 maanden na aanvang van het
verenigingsjaar betaald heeft en niet reageert op een aanmaning door het bestuur
tot nakomen van de financiële verplichtingen jegens de vereniging. Onder reageren
wordt verstaan gevolg gegeven aan het verzoek tot betaling, dan wel schriftelijk
verzoeken om dispensatie onder opgave van redenen. Het bestuur kan dispensatie
verlenen. Hervatting van de toezending van de publicaties vindt eerst plaats nadat
contributie- en aanmaningskosten zijn voldaan.
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b.

Leden die gedurende een jaar hun contributie aan de vereniging niet hebben betaald,
worden automatisch van het lidmaatschap vervallen verklaard. Zij worden door het
bestuur schriftelijk hiervan in kennis gesteld.

Artikel 6
Het bestuur kan leden wegens hun gebleken buitengewone verdiensten voor de
vereniging aan de algemene vergadering van leden voordragen voor benoeming tot erelid
van de vereniging.
Artikel 7
a. De vereniging geeft verschillenden tijdschriften uit: Spirula, Basteria, Vita
Malacologica. Op incidentele basis geeft de vereniging andere publicaties uit.
b. De redacties van de tijdschriften en eventueel andere publicaties worden aangezocht
door het bestuur.
c. Leden van de redacties van NMV-tijdschriften, alsmede anderen die in
verenigingsverband een taak op zich hebben genomen, hebben, voor wat betreft
onderwerpen die de hen toevertrouwde taken raken, toegang tot de vergaderingen
van het bestuur.
d. De vereniging kent een internet-website www.spirula.nl, die bekendheid geeft aan de
verenigingsactiviteiten en verwijzingen bevat naar malacologische en gerelateerde
websites in Nederland en daarbuiten. De website wordt beheerd door een webmaster
die daartoe door het bestuur wordt aangezocht.
e. De redacties van de verenigingsuitgaven, de webmaster en andere door het bestuur
aangestelde functionarissen, commissies of andere groepen zijn voor de uitvoering
van de hen toevertrouwde taak verantwoording schuldig aan het bestuur.
Artikel 8
a. Bij aanvang van een algemene ledenvergadering wordt de agenda vastgesteld door
de aanwezigen.
b. Elk voorjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin:
1. De secretaris zijn jaarverslag met betrekking tot het verenigingsleven over het
afgelopen jaar uitbrengt;
2. De penningmeester rekening en verantwoording aflegt van zijn financieel beheer
en beleid over het afgelopen jaar en een begroting van inkomsten en uitgaven
voor het lopende jaar indient;
3. De daartoe in het voorgaande jaar benoemde kascommissie van twee leden
verslag uitbrengt over de door haar gehouden kas- en boekencontrole en over
het al of niet dechargeren van het bestuur wordt beslist. Tevens wordt een
nieuwe kascommissie van twee leden en een reserve lid voor het lopende
verenigingsjaar benoemd, met dien verstande dat een lid niet langer dan twee
achtereenvolgende jaren in functie is;
4. De redacties van de tijdschriften, de excursie-commissie, de webmaster, de
beheerder van het archief en de handbibliotheek verslag uitbrengen van de
werkzaamheden;
5. Alle overige door het bestuur ingestelde commissies, redacties of andere groepen
verslag uitbrengen van hun werkzaamheden;
6. Het aftreden plaatsvindt van de bestuursleden die aan de beurt van aftreden zijn
of om andere reden hun taak moeten neerleggen en voorts voorzien wordt in de
bestuur vacatures;
7. Behandeld wordt wat verder op de agenda is geplaatst.
c. Elk lid heeft het recht introducés mee te nemen naar algemene ledenvergaderingen.
Tijdens een algemene ledenvergadering worden introducés geacht te zijn uitgenodigd
door de algemene vergadering.
Artikel 9
a. Leden kunnen zelf kiezen welke van de drie tijdschriften zij willen ontvangen. De
hoogte van de contributie hangt af van de te ontvangen tijdschriften. Mededelingen
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b.

over verenigingsactiviteiten worden echter alleen bekend gemaakt via Spirula, de
NMV-nieuwsbrief en/of de NMV-website en niet via Basteria of Vita Malacologica. Wat
de contributie betreft wordt er daarnaast verschil gemaakt tussen binnen- en
buitenlandse leden. De algemene vergadering van leden stelt de betreffende
contributies vast.
In gevallen waar artikel 9 sub a niet voorziet, stelt het bestuur de prijzen vast.

Artikel 10
a. Gewone leden en ereleden hebben recht op een exemplaar van de tijdschriften
waarop zij zich geabonneerd hebben, voor zover deze verschenen zijn na de datum
waarop hun lidmaatschap is ingegaan, en indien zij aan hun financiële verplichtingen
jegens de vereniging hebben voldaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel
5 sub a.
b. Bij andere uitgaven van de NMV dan de reguliere tijdschriften, bijvoorbeeld boeken,
bepaalt het bestuur of deze gratis of tegen betaling van een ledenprijs aan de leden
beschikbaar worden gesteld.
c. Elk extra exemplaar van een van de tijdschriften en andere verenigingsuitgaven kan
slechts worden verkregen tegen de voor niet-leden geldende prijs.
Artikel 11
De leden van de excursiecommissie worden op voorstel van het bestuur benoemd door
de algemene ledenvergadering. Het bestuur draagt nieuwe leden van de
excursiecommissie alleen voor na overleg met de zittende leden van de
excursiecommissie.
Artikel 12
a. De vereniging bezit een handbibliotheek die wordt beheerd door een NMV-lid. Deze
wordt benoemd door het bestuur die de taken vaststelt. Deze benoeming dient te
worden bekrachtigd tijdens de eerstvolgende Algemene ledenvergadering.
b. Het NMV-lid die een werk uit de handbibliotheek heeft geleend is verplicht dit aan de
beheerder terug te bezorgen op de volgende maandbijeenkomst. Op verzoek kan de
termijn met een maand verlengd worden.
c. Indien een geleend werk niet of niet in goede staat wordt teruggegeven, is de lener
aansprakelijk voor de schade zoals die wordt vastgesteld door de beheerder. Deze
stelt de lener hiervan schriftelijk op de hoogte.
d. Tegen de vaststelling van de schadevergoedingen volgens de lid c van dit artikel
staat beroep open op het bestuur. Het beroep wordt ingesteld door het zenden van
een beroepschrift aan de secretaris binnen drie weken na kennisname van het in lid c
bedoelde schrijven.
Artikel 13
De vereniging kent een archief. De archiefbeheerder wordt benoemd door het bestuur die
tevens de taken vaststelt. De archiefbeheerder is voor de uitoefening van de
toevertrouwde taken verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Artikel 14
Maandelijks behalve in juli vinden er NMV-bijeenkomsten plaats in een door Naturalis
Biodiversity Center (NBC) ter beschikking gestelde ruimte. Op deze locatie is ook de
NMV-handbibliotheek opgeslagen. Het NMV-lid dat verantwoordelijk is voor het openen
en afsluiten van de ruimte is hiertoe bevoegd door NBC.
Artikel 15
De voorzitter en de penningmeester van de NMV zitten ook in het bestuur van de
Stichting STIBEMAN (Stichting tot Behartiging van de Belangen van de Malacologie in
Nederland). Deze stichting heeft eigen statuten en is evenals de NMV een ANBIinstelling.
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Artikel 16
In zaken waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Artikel 17
Dit Reglement kan worden gewijzigd indien de algemene ledenvergadering daartoe
besluit mits in overeenstemming met het bepaalde in artikel 14 van de statuten.

Agendapunt 17: Verslag van de secretaris/penningmeester STIBEMAN over
2017

Balans per 31 december 2017
ACTIVA
ING bankrekening
ING spaarrekening
Roparco zakelijk [opgeheven in
2014]
Ropoarco
Nog te ontvangen rente
Voorgeschoten voor NMV
Totaal activa
PASSIVA
Toegezegde, nog niet uitgekeerde
subsidie
Eigen vermogen (incl. legaten
etc.)
Totaal passiva

2017

2016

2015

2014

10.677
60.127

10.795
60.003

5.728
60.000
0

27.708

700

0

26.542

0
0

274

-------27.708

-------27.516

2014

2013

55

124

-------70.859

-------70.922

0
3
6.414
-------72.145

2017

2016

2015

UITGAVEN
Bureaukosten / bankkosten
Subsidies / Toegekende
aanvragen

0

0,00

0,00

70.859

70.922

72.145

27.708

27.516

-------70.859

-------70.922

-------72.145

-------27.708

-------27.516

2016

2015

2014

2013

Staat van baten en lasten over 2017
INKOMSTEN
2017
Rente
Legaat
Donaties

2013

55

124

253

274

27
-------151

3
47.209
28
-------47.240

1.014
-------1.069

27
-------280

227
-------501

2017

2016

2015

2014

2013

132
1.000

125
1.249

103
2.700

88
0

83
600

-------1.132

-------1.374

-------2.803

-------88

-------683
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BATIG SALDO

-63

-1.223

44.437

192

-182

Toelichting
Staat van baten en lasten
Inkomsten
Naast de giften van twee leden (waarvoor dank!) hebben we in het verslagjaar rente
opbrengsten 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 reis- en verblijfkosten te Parijs voor onderzoek in de collectie van het
Muséum National d‘Histoire Naturelle voor aanvullende informatie ten behoeve van
de monografie over Arthur Morelet door Bram Breure;
- € 200 voor een reis naar Berlijn voor onderzoek naar het genus Ptychotrema door
Werner de Gier;
- € 400 voor veldwerk kosten aan Bert Jansen.
Balans
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat nagenoeg geheel uit aangehouden liquide middelen.
Het verloop is als volgt:
Vermogen ultimo 20165
€
702.922Bij: negatief saldo baten en lasten (meer besteed)
63,--------Vermogen ultimo 20176
€
70.859,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, 23 januari 2018
Aart Dekkers,
Penningmeester

Agendapunt 18: Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2017 en
décharge penningmeester STIBEMAN over 2017
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Formatted: Highlight

De kascommissie die de boeken over 2017 controleert bestaat uit Philip Arens en Ad
Hovestadt. Zoals gebruikelijk zal hun verslag op de ALV worden uitgereikt.

Agendapunt 19: Décharge kascommissie over 2017 en benoeming kascie 2018
Het is gebruikelijk dat de kascommissie voor NMV en STIBEMAN uit dezelfde personen
bestaat. De kascommissie 2017 bestond uit Philip Arens en Ad Hovestadt. Philip Arens 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 20: Plannen STIBEMAN voor 2018
In 2017 zijn drie subsidieaanvragen toegekend. Als tegenprestatie wordt bij de verleende
subsidies gevraagd om een presentatie te geven van de resultaten tijdens een NMVbijeenkomst en/of een artikel voor en NMV-tijdschrift te schrijven.
In deze ALV zullen de voordrachten verzorgd worden door twee subsidie ontvangers.
De komende jaren kunnen de NMV-leden daardoor kennisnemen van de projecten die
met behulp van een STIBEMAN-subsidie tot stand zijn gekomen.
In 2018 en daarop volgende jaren willen wij doorgaan op de ingeslagen weg.
Ook is het Reglement subsidieverstrekking door STIBEMAN op detailpunten aangepast
aan de ervaringen opgedaan in het afgelopen jaar, zie onder Agendapunt 21.
Het bestuur van Stichting STIBEMAN,
Ruud Bank, Anthonie van Peursen, Henk Dekker, Aart Dekkers en Jaap de Boer

Agendapunt 21: Aanpassing reglement subsidieverstrekking door STIBEMAN
Het bestuur van Stibeman heeft een nieuw reglement vastgesteld. Om de leden van de
NMV hierover te informeren, is het nieuwe reglement hieronder ter informatie
weergegeven.
Reglement subsidieverstrekking door STIBEMAN
1. SUBSIDIEDOELEN
1.
Subsidies kunnen slechts worden verleend ter ondersteuning van:
a. 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 mondt uit in een publicatie (en zo mogelijk een
lezing voor de NMV), (3) indien het manuscript na 3 jaar nog niet gereed is,
moet de subsidie terug worden gestort.
Maximum subsidiebedrag: € 600.
b. Studenten die aan een Nederlandse universiteit een afstudeeronderzoek doen
aan een malacologisch onderwerp, met als tegenprestatie een populaire
samenvatting van het onderzoek in Spirula of een lezing voor de NMV.
Maximum subsidiebedrag: € 200.
c. 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 per persoon en € 400 per project.
Inventarisaties die gesubsidieerd worden door of uitgevoerd worden in opdracht
van de overheid komen niet voor subsidie in aanmerking.
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d.

2.
3.

4.

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 moet een verslag gemaakt worden voor
Spirula met daarin een aantal highlights / wetenswaardigheden van het
congres.
Maximum subsidiebedrag: € 600.
e. 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.
f. Digitale ontsluiting van wetenschappelijk dan wel historisch relevante
malacologische informatie.
Maximum subsidiebedrag: € 500.
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 per autokilometer.
Daarnaast kan de totstandkoming van malacologische publicaties ondersteund
worden.
Subsidies kunnen ook worden verleend aan projecten:
a.
De uitvoering van een malacologisch project, uitmondend in een
artikel/verslag in een uitgave van de Nederlandse Malacologische Vereniging
(NMV) dan wel in enige andere met instemming van het bestuur van
STIBEMAN gekozen uitgave;
b.
Een bijzonder project van belang voor de NMV als vereniging;
c.
Een project in het belang van de malacologie in Nederland.
Na ontvangst van de projectaanvraag wordt de hoogte van het subsidiebedrag door
het STIBEMAN-bestuur bepaald.
Subsidies worden niet verleend ten behoeve van publicaties die inmiddels in druk
zijn verschenen.

2. SUBSIDIEBUDGET
1.
Het totaal van de in enig kalenderjaar toe te kennen subsidie(s) bedraagt ten
hoogste een bedrag gelijk aan 10% van het vermogen op 1 januari van dat jaar.
2.
In het geval in enig jaar geen dan wel een geringer subsidiebedrag dan het
krachtens het eerste lid berekende bedrag is toegekend, mag het voor dat jaar
resterende bedrag worden toegevoegd aan het in het daarop volgende jaar ten
hoogste uit te keren subsidiebedrag.
3. SUBSIDIEAANVRAAG
1.
Een aanvraag tot het verkrijgen van subsidie dient schriftelijk bij de secretaris van
STIBEMAN te worden ingediend.
2.
De aanvraag dient in ieder geval te bevatten:
a.
de namen en adressen van degene(n) die de publicatie verzorg(t)en dan wel
het project uitvoer(t)en;
b.
een toelichting op de aard en het doel van de publicatie of het project;
c.
een indicatie van de tijd die met de uitvoering van het project of voor het tot
stand komen van de publicatie zal zijn gemoeid;
d.
een begroting van de kosten van de publicatie/het project en de wijze waarop
gedacht wordt een en ander te financieren;
e.
indien mogelijk een aanduiding van de uitgave waarin de publicatie zal
worden opgenomen.
3.
De secretaris kan de aanvrager(s) uitnodigen aanvullende gegevens in te sturen
indien deze naar zijn oordeel voor de beoordeling van de aanvraag wenselijk zijn.
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4. BEOORDELING
1.
Voor de toekenning van subsidie komen uitsluitend in aanmerking:
a.
personen die lid zijn van de NMV;
b.
personen, niet zijnde lid van de NMV, indien woonachtig of gevestigd in
Nederland of in het gebied van de voormalige Nederlandse Antillen;
c.
andere personen indien de aanvraag betrekking heeft op de Nederlandse
weekdierfauna.
2.
Het bestuur toetst een aanvraag aan de in artikel 1 opgenomen doelstellingen
alsmede aan de mate waarmee de verwezenlijking ervan de uitoefening van de
malacologische wetenschap in Nederland bevordert.
3.
Indien in enig kalenderjaar meer dan één aanvraag is ingediend en het totale
aangevraagde subsidiebedrag het ingevolge artikel 2 maximaal toe te kennen
bedrag overschrijdt beslist het bestuur op een wijze die naar zijn oordeel het beste
rekening houdt met het belang van de malacologische wetenschap in Nederland.
4.
Het bestuur kan een aanvrager uitnodigen om de aanvraag mondeling toe te
lichten.
5. BESLISSING
1.
Het bestuur beslist op een aanvraag binnen zes weken nadat aan de eisen voor het
indienen ervan als bedoeld in artikel 3 is voldaan. Het bestuur kan deze termijn één
maal met een gelijke termijn verlengen. Zijn besluit daartoe deelt het bestuur de
aanvrager(s) kennis mede.
2.
Het bestuur kan de aanvraag om subsidie afwijzen dan wel geheel of gedeeltelijk
toewijzen.
3.
Een besluit tot afwijzing wordt de aanvrager(s) medegedeeld onder vermelding van
de gronden waarop deze berust.
4.
Mededeling van de toekenning of afwijzing van de aanvraag geschiedt door de
voorzitter per email met cc aan de secretaris, penningmeester en overige
bestuursleden.
5.
Aan een besluit tot toekenning van subsidie kunnen voorwaarden worden
verbonden. Een dergelijk besluit bevat in elk geval de voorwaarden dat:
a.
van de publicatie een door het bestuur te bepalen aantal exemplaren wordt
geschonken aan de handbibliotheek van de NMV;
b.
in de publicatie STIBEMAN als subsidiegever wordt vermeld;
c.
na voltooiing van de gesubsidieerde activiteit een financiële verantwoording
aan de penningmeester wordt overgelegd;
d.
niet aangesproken budgetten worden teruggestort.
Vastgesteld april 2018,
Voorzitter/ secretaris

Agendapunt 22: Rondvraag en sluiting
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