Secretariaat NMV:
Sylvia van Leeuwen
Van der Helstlaan 19
3723 EV Bilthoven
Tel.: 030-2210613
e-mail: NMV-Secretaris@spirula.nl
Bijlage bij Spirula 418 (2019)
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:
Zaterdag 6 april 2019
Locatie:
Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92, Den Haag (Scheveningen).
Voor het bijwonen van de NMV-bijeenkomst heeft u gratis toegang tot het museum. U
moet wel een nul-euro-kaartje afhalen bij de Balie. Heeft u een museumjaarkaart? Laat
deze dan ook scannen. Voor meer informatie over het museum, zie www.muzee.nl.
Programma
10.00 - 10.30 uur Ontvangst met koffie, thee en koek.
10.30 - 12.15 uur Algemene Ledenvergadering (huishoudelijk gedeelte).
12.15 – 13.30 uur Lunchpauze. Lunch zelf meenemen. Consumpties in het museumcafé
(beperkt aanbod) zijn voor eigen rekening. Bij Snackbar Schorpioen
(aan de overkant) zijn broodjes kroket en andere snacks te koop.
13.30 - 14.30 uur Lezing door Edi Gittenberger: “Het laatste nieuws uit malacologisch
Bhutan”
14.30 - 15.00 uur Pauze (koffie en thee verkrijgbaar)
15.00 - 16.00 uur Lezing door Han Raven: ”Mariene mollusken van NW Borneo”.
Al ruim 25 jaar bestudeert Han Raven de mariene mollusken van NW
Borneo (Sarawak, Brunei en Sabah). Voor het grootste deel is dit
gebaseerd op zelf verzameld materiaal, maar daarnaast wordt
gebruik gemaakt van de Mary Saul collectie in Naturalis en in
toenemende mate ook literatuurdata. Een aantal publicaties is
inmiddels verschenen, maar elk vergt veel onderzoek omdat dit
gebied zeer soortenrijk is (zijn lijst telt nu zo'n 2500 soorten en groeit
gestaag), en tot nu toe nauwelijks bestudeerd. De lezing zal een
overzicht geven van zijn favoriete verzamellocaties, verschillende
milieus daarin en bijbehorende fauna.
16.00 – 16.30 uur Korte bijdragen van leden. U kunt uw bijdrage vooraf aanmelden bij
de secretaris, NMV-secretaris@spirula.nl.
16.30 uur
Einde programma. Het museum is open tot 17.00 uur.
Bereikbaarheid Muzee Scheveningen: Gezien de geringe parkeermogelijkheden raden
wij de leden aan zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen.
Vanaf NS station Den Haag Centraal:
 Tram 9 richting Scheveningen/Noorderstrand, uitstappen bij halte Circustheater (halte
Stevinstraat bestaat niet meer). Even richting stad terug lopen langs de Nieuwe
Parklaan en rechtsaf de Neptunusstraat in en even doorlopen.
 Bus 22 richting Duindorp, uitstappen halte Scheveningse Slag/ Beelden aan Zee.
Rotterdamsestraat inlopen en vervolgens de Renbaanstraat uitlopen. Aan het einde
linksaf tot u bij het museum bent.
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Vanaf NS station Den Haag Hollands Spoor: Tram 1 richting Scheveningen
Noorderstrand, uitstappen halte Scheveningseslag / Beelden aan Zee.
Rotterdamsestraat inlopen en vervolgens de Renbaanstraat uitlopen. Aan het einde
linksaf tot u bij het museum bent.
Andere OV-opties:
 Bus 21, halte Stevinstraat. Stevinstraat uitlopen tot u bij de Neptunusstraat bent.
 Bus 22 of 23, halte Gentsestraat. Stevinstraat uitlopen (de huisnummers worden
lager) tot u bij de Neptunusstraat bent. Aan de rechterkant ziet u het museum bij een
oude vuurtoren.
MAAR controleer de OV mogelijkheden op https://www.htm.nl/ of www.9292.nl voordat u
op stap gaat.
Komt u toch met de auto? Er zijn enkele parkeerplekken achter het museum
beschikbaar. Ervaring leert dat deze parkeerplaats snel vol is. Nabij het museum kunt u
gratis parkeren tot 13.00 uur, daarna betaald parkeren voor een periode van max. 2 uur
(parkeermeter). Langer (betaald) parkeren kunt u in de parkeergarage aan de Nieuwe
Parklaan 248 (schuin tegenover het Circustheater).

VERGADERSTUKKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NEDERLANDSE
MALACOLOGISCHE VERENIGING OP 6 APRIL 2019
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING (HUISHOUDELIJK GEDEELTE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en agenda
Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
Verslag van de algemene ledenvergadering NMV van voorjaar 2018
Verslag van de secretaris over 2018
Verslag van de redactie van Spirula over 2018
Verslag van de redactie van Basteria over 2018
Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2018
Verslag van de webmaster over 2018
Verslag van de coördinator NMV contactdagen, beheerder NMV archief en NMV
handbibliotheek over 2018
10. Verslag van de excursiecommissie over 2018
11. Verslag van het Van Bruggensymposium 2018
12. Verslag van de penningmeester over 2018
13. Verslag van de kascommissie NMV over 2018 en decharge penningmeester 2018
14. Aanpassing huishoudelijk reglement van de NMV
15. Verslag van de secretaris / penningmeester inzake STIBEMAN over 2018
16. Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2018, decharge penningmeester 2018
17. Decharge kascommissie 2018 en benoeming kascommissie 2019
18. Plannen van STIBEMAN voor 2019
19. Benoemingen bestuur, wisselingen van andere functionarissen
20. Plannen bestuur NMV voor 2019
21. Voorstel contributieverhoging per 2020
22. Rondvraag en sluiting
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Agendapunt 2: Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
Op initiatief van Bart van Heugten is een werkgroep ‘verjonging’ ingesteld. Deze bestaat
naast hem uit Hannco Bakker, Jordy van der Beek, Auke-Florian Hiemstra, Arie Twigt, en
Alain van het Woudt. De werkgroep gaat ideeën ontwikkelen om de NMV aantrekkelijker
te maken voor jonge mensen. De werkgroep verjonging zal zich op de ALV aan u
voorstellen.

Agendapunt 3: Verslag algemene ledenvergadering NMV van voorjaar 2018

Verslag algemene ledenvergadering NMV op 14 april 2018 in Natuurmuseum
Brabant te Tilburg
Aanwezig: Anthonie van Peursen (voorzitter), Hannco Bakker, Peter Breeman, Bram
Breure, Bob Bruins, Aart Dekkers, Joop Eikenboom, Edi Gittenberger, Willem Faber, Leo
van Gemert, Frank de Graaf, Rene den Hartog, Bart van Heugten, Auke-Florian Hiemstra,
Dick Hoeksema, Ad Hovestadt, Huub Huneker, Lies Huneker-Konijn, Kim Jonkmans, Gijs
Kronenberg, Wim Kuijper, Marc Lavalye, Sylvia van Leeuwen, Wim Maassen, Gerard
Majoor, Mello Mellema, Henk Menkhorst, Tello Neckheim, Dennis Nieweg, Jan Johan ter
Poorten, Jasper Schaaf, George Simons, Marian Sl, Gerard van der Velde, Rob Vink, Ton
de Winter en Theo Ykema.
Afwezig met kennisgeving:
Ruud Bank, Jordy van der Beek, Jaap de Boer, Jan Buijse, Jeroen Goud, Theo Grootens,
Bert Jansen, Hugo Kool, Margreet Kouwenhoven, Jan Kuiper, Kees Margry, Gab Mulder,
Rina Mounoury-Palstra, Jannie Nijman, Jos van Ooijen, Han Raven, Hans van Straaten,
Wim Voortman.
1.

Opening en agenda

De voorzitter Anthonie van Peursen opent de vergadering en heet iedereen welkom. De
agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
De vergadering herdenkt in stilte de in 2017 overleden leden Herman Roode, Jaap van
Schravendijk en Alko van der Wiel, en de heer A.F. Harms die op 14 maart 2018
overleed. De heer Harms was lid sinds 1956. Vooral Herman Roode was zeer actief in de
NMV. Wij wensen de nabestaanden, en vooral ons lid Hennie Roode, veel sterkte bij het
dragen van dit verlies.
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. De voorzitter doet een groot aantal mededelingen:
Er circuleren 2 kaarten voor Theo Grootens en Jan Kuiper.
Kim Jonkmans heeft levende reuzenslakken meegenomen. Je mag ze oppakken maar
wel eerst handen wassen.
Bart van Heugten heeft in de aanloop naar de ALV zijn zorgen geuit over de
vergrijzing van de vereniging. Hij stelt voor om een enquête onder de leden te
houden om in kaart te brengen hoe de NMV er voor staat, en ook hoe gedacht wordt
over verschillende wijze van verzamelen of malacologie bedrijven en toekomst van
verzamelen/ verzamelingen. Bart licht toe dat vergrijzing in veel verenigingen speelt,
maar bij de NMV is de leeftijd van de leden niet bekend. Welke activiteiten kan de
NMV organiseren om een vergrijzing ten goede te keren? Bij vogelaars zijn er bijv.
veel jonge twitchers. Anthonie van Peursen meldt dat het bestuur dit een goed idee
vindt en vraagt of er leden zijn die hier aan mee willen werken. Belangstellenden
kunnen zich melden bij Anthonie en Bart.
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2018 is het 5000-soortenjaar in Hollands Duin. In dat kader worden verschillende
excursies georganiseerd, die op internet te vinden zijn met de zoekterm 5000
soorten jaar. Op 26 mei is er een gemeenschappelijk weekend, met een excursie van
de NMV op zaterdag in Meyendel. De NMV heeft dan vergunning om buiten de paden
te komen. Belangstellenden kunnen zich in de pauze aanmelden.
Dit jaar heeft de NMV al 2 succesvolle activiteiten achter de rug:
1) Het zeer geslaagde Van Bruggen Symposium in Muzee. Hiermee heeft de NMV
zich ook internationaal laten zien. Een verslag komt in de volgende Spirula, er
heeft ook al een bericht gestaan in de NMV nieuwsbrief en in het tijdschrift van
de Britse Conchological Society. Een fotoboek over deze dag, gemaakt door
Sylvia van Leeuwen, ligt ter inzage en kan gedurende de pauze worden ingezien.
Het zal worden opgenomen in het NMV-archief.
2) De NMV heeft actief deelgenomen aan de ANEMOON-dag. Naast de bemensing
van de NMV-stand, hebben verschillende leden ook een lezing en/of workshop
gegeven. Ook dit was een geslaagde dag met meer dan 300 bezoekers.
De NMV heeft dit jaar de volgende jubilarissen: 50 jaar lid zijn Bert Jansen en Martin
Cadée. 50 jaar lid is ook het Museum of New Zealand, met de naam Te Aka Matua
Library, Te Papa Tongarewa in Wellington. 60 jaar lid is Gerhard Cadée. Hoewel
afwezig krijgen deze leden een applaus.
Hannco Bakker en Jan Johan ter Poorten hebben een Engelstalige versie van de
NMV-folder gemaakt, deze zal op de beurs in Antwerpen voor het eerst gebruikt
worden.
Op 26 mei 2018 gaat een nieuwe privacywet in. Het bestuur gaat zich beraden op
betekenis daarvan voor de NMV.
In de pauze zijn de aanbiedingen uit de NMV-nieuwsbrief te koop: de Noordzee Atlas
voor €19,50; het Schepmanboek voor € 15; en het NMV T-shirt voor € 15.
Tot slot bedankt de voorzitter al diegenen die zich actief voor de vereniging inzetten
heel hartelijk.

3. Verslag van de A.L.V. van voorjaar 2017
Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen. Er zijn geen vragen.
4. Verslag van de secretaris over 2017
Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen. Er zijn geen vragen.
5. Verslag van de redactie van Spirula over 2017
Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen. Er zijn geen vragen.
6. Verslag van de redactie van Basteria over 2017
Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen. Er zijn geen vragen.
7. Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2017
Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen. Er zijn geen vragen.
8. Verslag van de webmaster over 2017
Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen. Er zijn geen vragen uit de zaal.
De voorzitter vraagt op verzoek van de webmaster hoe de aanwezige leden denken over
de internationale ‘Shellers list’ op de NMV website. Philip Poppe heeft op zijn website ook
een shellerslist met 30.000 mensen uit openbare bronnen. Onze lijst is verouderd en het
onderhoud kost veel werk. Er blijken niet veel leden te zijn die de NMV shellers list actief
gebruiken. Besloten wordt de lijst te laten vervallen en te vervangen door een link naar
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de lijst van Poppe op de NMV website. Ook zal in Spirula en in de nieuwsbrief bekendheid
gegeven worden aan dit alternatief.
9. Verslag van de coördinator NMV contactdagen, beheerder NMV archief en NMV
handbibliotheek over 2017
Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen. Er zijn geen vragen uit de zaal.
De voorzitter bedankt de grote organisatoren Gab Mulder, Joop Eikenboom, Henk
Menkhorst en Guus Gulden. Joop maakt elke keer schitterende presentaties. Gab is onze
contactpersoon naar het museum en verzorgt de logistiek, openen/ sluiten van het
gebouw en de handbibliotheek. Omdat sommige leden van ver moeten komen is de wens
om de PPT presentaties niet eerder te starten dan om 11 uur. Dat is al de praktijk en zal
zo blijven. De zaal gaat wel om 10 uur open.
10. Verslag van de excursiecommissie over 2017
Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
Frank de Graaf meldt dat er nog een verslag moet komen van de excursie naar Flevoland
o.l.v. Bert Jansen. Er zijn ook nog enkele andere excursies waarvan geen verslag
gemaakt is.
Jaap de Boer heeft gevraagd om versterking van de excursiecommissie. De voorzitter
roept belangstellenden op zich te melden bij Frank de Graaf.
Sylvia van Leeuwen vraagt aandacht bij de excursiecommissie voor het beschikbaar
stellen van de waarnemingen aan het Atlasproject Nederlandse Mollusken. Tello
Neckheim biedt aan de waarnemingen in te voeren via waarneming.nl en zal daarvoor
een NMV-excursiecommissie-account aanmaken. De aanwezigen vinden dat een goede
oplossing. Individuele deelnemers kunnen hun waarnemingen ook blijven invoeren op
waarneming.nl. Het is geen probleem als meerdere deelnemers dat doen en dubbelingen
ontstaan. Tello Neckheim wijst op www.verspreidingsatlas.nl. Daarop komen de
gegevens van allerlei invoerportalen samen en iedereen kan daaruit gegevens gebruiken.
Vindplaatsen van kwetsbare soorten kunnen vervaagd worden. Over levend verzamelen
heeft de NMV een gedragscode die op de website staat.
11. Verslag van de penningmeester over 2017
De penningmeester Aart Dekkers licht toe dat de besparingsmaatregelen (gecombineerde
verzending van tijdschriften, minder maar dikkere nummers en aanpassing contributies)
de vereniging weer gezond hebben gemaakt. Na vele jaren met een flink tekort was er in
2017 zelfs een klein overschotje. Het bestuur vindt het belangrijk de contributie voor
Spirula niet verder te verhogen om laagdrempelig te blijven. De contributie-inkomsten
lopen wel iets terug.
Onlangs heeft Jan Johan ter Poorten een offerte bij de drukker van Basteria gevraagd
voor Vita Malacologica. Daaruit blijkt dat deze veel goedkoper is dan de huidige drukker
van Vita Malacologica. Aart bedankt Jan Johan daarvoor, dit jaar zal gekozen worden
voor de goedkopere drukker.
In de balans wordt elk jaar een bedrag gereserveerd voor het jubileum. Er is ook een
aparte balanspost voor het Van Bruggen symposium. De kosten daarvan zijn buiten de
staat van baten en lasten gehouden. Volgend jaar zal de penningmeester een apart
verslagje van de baten en lasten van het symposium bijvoegen. De NMV heeft giften
daarvoor ontvangen van Naturalis en van mevrouw Wenda van Bruggen-Gorter. Dat
heeft geholpen om alle reis en hotelkosten van de buitenlandse gasten te dekken.
Applaus van de vergadering.
Bob Bruins is blij dat er dit jaar positieve resultaten zijn gekomen, omdat daardoor het
vermogen in stand blijft. Bob pleit er voor om het vermogen uit legaten een bestemming
te geven en ze als zodanig op te nemen op de balans. Daarmee wordt voorkomen dat de
normale exploitatieverliezen uit de legaten gedekt worden. De verliezen zijn afgelopen
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jaren ten laste van het vermogen van de vereniging gekomen. De penningmeester geeft
aan dat het bestuur ook vindt dat het niet gewenst is om zomaar in te teren op het eigen
vermogen. Ton de Winter vraagt of het niet beter zou zijn het vermogen van de
vereniging te schenken aan de Stichting Stibeman. De penningmeester is het daar niet
mee eens. De ANBI-status vereist niet dat een legaat gekoppeld moet worden aan een
doelreservering. De legatarissen hebben hun legaat nagelaten aan de NMV en niet aan
Stibeman. Zij hadden daarbij de wens voor een bepaald soort bestemming kunnen
aangeven, maar dat is niet gebeurd. Dat betekent dat het geld ten goede moet komen
aan het doel van de NMV, namelijk de bevordering van de malacologie in Nederland.
Activiteiten van de NMV dragen bij aan dat doel. Als de NMV haar vermogen schenkt aan
Stibeman, zou eerst uitgezocht moeten worden wat de gevolgen daarvan zijn voor BTW
en schenkingsrechten. Het doorgeven van een legaat doet echter geen recht aan de
keuze van legatarissen en wordt ook niet overwogen. Ook zijn de NMV en Stibeman twee
aparte rechtspersonen die nu juist minder met elkaar verweven zijn doordat het NMVbestuur – overeenkomstig de wens van de algemene ledenvergadering van de NMV geen meerderheid meer heeft in het Stibeman-bestuur.
Het NMV bestuur wil wel de besteding van de legaten beter zichtbaar maken. In dat
verband meldt Sylvia van Leeuwen dat er in 2018 vermoedelijk een extra dikke Vita
Malacologica uitgegeven gaat worden met als thema Olividae. Het bestuur wil de
meerkosten van de extra pagina’s mogelijk maken met een bijdrage uit een legaat van
de NMV. Uit de zaal kwam een vraag of de redactie niet van te voren een subsidie kan
aanvragen bij STIBEMAN. Namens de redactie licht Gijs Kronenberg toe dat de redactie
moeilijk vooraf kan sturen op het aantal pagina’s. Het is namelijk altijd onzeker hoeveel
van de uitgenodigde auteurs een artikel insturen, hoeveel pagina’s die zullen tellen en
welke manuscripten de eindstreep halen. In dit geval vindt de redactie het niet wenselijk
om de kopij van 2018 te verdelen over twee nummers, omdat er ook al afspraken zijn
met auteurs voor volgende nummers. Het zou ook jammer zijn de artikelen niet te
publiceren om kosten te besparen. De leden kunnen zich vinden in het gebruik van een
legaat voor dit doel. Eerder is uit het legaat Van Dalsum een bijdrage gegeven aan de
fossielenatlas.
Bart van Heugten vraagt hoe groot een gezond eigen vermogen van de vereniging moet
zijn. De penningmeester geeft aan dat het genoeg moet zijn om financiële tegenslagen
op te vangen. Het huidige vermogen is groter dan strikt noodzakelijk is. In de
ledenenquête zal gevraagd worden hoe de leden denken over de besteding van het
vermogen en of er wensen zijn voor een besteding ervan.
Het bestuur zal informatie over schenken en nalaten opnemen in Spirula. Daarin zal
worden toegelicht dat er keuze is tussen Stibeman en NMV en dat het mogelijk is
specifieke wensen voor de besteding mee te geven.
Tello Neckheim waarschuwt dat het met veel eigen vermogen moeilijker kan zijn om
ergens subsidie aan te vragen. Het bestuur zal uitzoeken of er normen voor het eigen
vermogen zijn bij het aanvragen van subsidie.
Subsidies voor individuele projecten kunnen alleen aangevraagd worden bij Stibeman,
niet bij de NMV. Het NMV-vermogen wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten en
uitgaven van de NMV.
Sylvia van Leeuwen meldt dat Jan Buijse per e-mail nog een reactie heeft doorgegeven
op het verslag van de penningmeester. Er staat een foutje in de totalen van de lasten op
pagina 17, onderste regel van de tabel. Het totaal resultaat van de lasten in 2017 was in
€ 25.697 in plaats van € 24.646. Het totaal van de lasten 2016 was € 25.979 in plaats
van € 24.646. De penningmeester antwoordt dat Jan Buijse gelijk heeft.
12. Verslag van de kascommissie NMV over 2017 en decharge penningmeester 2017
Het lukte niet om de kascommissie zoals benoemd tijdens de Algemene ledenvergadering
van 2017 tijdig bij elkaar te krijgen. Frank de Graaf was bereid om Philip Arends te
vervangen. De vergadering gaat daarmee akkoord. Ad Hovestadt leest het verslag voor.
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Verslag van de Kascommissie NMV over 2017
Ad Hovestadt en Frank de Graaf hebben op 11 april de stukken van de penningmeester
gecontroleerd. In de ledenvergadering van 2017 is vastgesteld dat de Kascommissie voor
2017 zou bestaan uit Ad Hovestadt en Philip Arens. Het bleek evenwel niet mogelijk om
een datum af te spreken. Om de Kascommissie weer voltallig te maken is op ad hoc basis
besloten Frank de Graaf te vragen de plaats van Philip Arens in te nemen.
Er is uitvoerig gekeken naar het financieel jaarverslag over 2017, vooral naar de
opgevoerde activa en passiva en het eigen vermogen. Steekproefgewijs zijn ook de
bankafschriften gecontroleerd. De administratie is voorbeeldig bijgehouden.
Op grond van de gecontroleerde bescheiden adviseert de Kascommissie om de
penningmeester over 2017 decharge te verlenen.
Ad Hovestadt en Frank de Graaf
Opmerkingen:
De contributieafhandeling kost veel werk, zo ook het binnen halen van het verschuldigde
geld, met name wanneer het gaat om buitenlandse instellingen. Wellicht heeft het zin om
onderscheid te maken tussen leden en abonnees, waarbij deze laatsten het tijdschrift (de
tijdschriften) pas ontvangen nadat er betaald is.
Het bestuur zal deze suggestie bespreken. De penningmeester bedankt Frank de Graaf
dat hij op zo’n laat moment kon inspringen.
Hierna wordt het verslag van de penningmeester (inclusief de correcties in de totalen) en
het verslag van de kascommissie goedgekeurd. Aan alle betrokkenen wordt bij
acclamatie decharge verleend.
13. Benoemingen bestuur, beheerder NMV archief en beheerder NMV handbibliotheek
De vergadering gaat akkoord met het voorstel voor de bestuurssamenstelling. Er zijn
geen tegenkandidaten. Auke Florian Hiemstra wordt benoemd als bestuurslid. De
herbenoeming van Sylvia van Leeuwen als secretaris voor een tweede termijn is per
abuis niet besproken, maar niemand heeft er bezwaren tegen geuit.
De voorzitter wijst erop dat er volgend jaar 3 bestuursleden aftreden omdat hun tweede
termijn afloopt. Dit betreft de penningmeester Aart, en ook Gab Mulder en Henk
Menkhorst. Als er geen penningmeester kan worden gevonden, zal het bestuur een
administratiekantoor moeten inhuren, met hoge kosten. En ook een administratiekantoor
zal onder verantwoordelijkheid van een penningmeester moeten werken die dan de
controle op de werkzaamheden doet. Aart is wel bereid de volgende penningmeester te
begeleiden en in te werken. Er is een online boekhoudprogramma beschikbaar die de
bankafschriften automatisch inleest. Belangstellenden kunnen zich melden bij het
bestuur.
Gab Mulder is aangesteld als beheerder NMV archief en handbibliotheek. Het NMV-archief
is voor het grootste deel opgeslagen bij Naturalis en bij Anthonie van Peursen thuis.
Delen van het archief liggen ook bij (oud-)bestuursleden thuis. Als het archief (nu
gesloten wegens verbouwing van Naturalis) weer open is, zal het bijgewerkt worden.
14. Plannen bestuur NMV voor 2018
Er zijn geen vragen, de aanwezige leden zijn akkoord met het voorstel.
15. Aanpassing beleidsplan van de NMV
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Dick Hoeksema stelt voor bij de paragraaf over samenwerking toe te voegen: de
Werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, in
verband met de fossielenatlas. Dat voorstel wordt overgenomen.
Edi Gittenberger meldt dat de zinsnede over de lay-out van de tijdschriften niet helemaal
klopt. De voorpagina’s zullen zo blijven, maar de redacties zijn in overleg om te komen
tot meer eenvormigheid, met name in de richtlijnen voor de auteurs en in allerlei
opmaakdetails. Het bestuur zal de tekst in die geest aanpassen.
Het beleidsplan wordt vastgesteld met inbegrip van deze wijzigingen. Het zal op de
website geplaatst worden. Dit is een Anbi-verplichting.
16. Aanpassing huishoudelijk reglement van de NMV
Het bestuur vindt dat het huishoudelijk reglement aangepast moet worden, want het is
verouderd en er onder staat een andere datum dan er boven. De secretaris heeft
uitgezocht hoe dat komt. De datum 2004 heeft betrekking dat het moment dat het
huishoudelijk reglement op de website is gezet. 1997 is het moment dat het vastgesteld
is door de algemene ledenvergadering. Tijdens de algemene ledenveergadering in
Amersfoort in 2013 is gesproken over aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het
tekstvoorstel van die aanpassingen is nooit schriftelijk aan de leden voorgelegd en ook
niet naderhand gepubliceerd. In het verslag van de ledenvergadering 2013 is wel te lezen
dat er over gesproken is, en dat er veel vragen waren, maar niet dat de wijzigingen zijn
vastgesteld. Het wijzigingsvoorstel bleek bovendien onvindbaar. Daarom beschouwt het
huidige bestuur de wijzigingen als niet geldend en zal het reglement uit 1997 het
vertrekpunt zijn. In de stukken voor de ALV is een voorstel voor een gewijzigd reglement
opgenomen, maar de wijzigingen zijn niet gemarkeerd. Ook blijkt dat enkele punten nog
beter moeten worden nagekeken. Willem Faber heeft daarbij zijn hulp aangeboden. De
voorzitter stelt voor de vaststelling van het huishoudelijk reglement door te schuiven
naar de najaarsvergadering en verzoekt de aanwezigen om eventuele opmerkingen bij
het huidige voorstel aan hem door te geven. De aanwezige leden gaanakkoord met dat
voorstel.
17. Verslag van de secretaris / penningmeester inzake STIBEMAN over 2017
Het afgelopen jaar 3 zijn aanvragen gehonoreerd. Een deel van de resultaten komen
vanmiddag in het programma aan de orde. Bob Bruins wijst er op dat het belangrijk is
om Stibeman nog meer zichtbaar te maken.
Huub Huneker meldt dat het saldo en de jaren op pagina 29 niet klopt niet. De toelichting
op de balans onder het kopje eigen vermogen moet zijn:
“Het eigen vermogen bestaat nagenoeg geheel uit aangehouden liquide middelen.
Het verloop is als volgt:
Vermogen ultimo 2016
€
70.922Af: negatief saldo baten en lasten (meer besteed)
- 63,--------Vermogen ultimo 2017
€
70.859,-“
18. Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2017, decharge penningmeester 2017
Tello Neckheim stelt dat het bestuur moet worden gedechargeerd, niet alleen de
penningmeester. Nadat Ad Hovestadt namens de kascommissie verslag heeft uitgebracht
(zie kader), worden het verslag van de penningmeester (inclusief de correcties in het
totaal) en het verslag van de kascommissie goedgekeurd. Aan alle betrokkenen wordt bij
acclamatie decharge verleend.
Verslag van de Kascommissie STIBEMAN over 2017
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In vervolg op het bovenstaand verslag is de Kascommissie van mening dat de financiële
administratie betreffende STIBEMAN uitstekend is en met de zelfde zorgvuldigheid is
gevoerd als m.b.t. de NMV.
Op grond van de gecontroleerde bescheiden adviseert de Kascommissie om de
penningmeester over 2017 decharge te verlenen.
Ad Hovestadt en Frank de Graaf
19. Decharge kascommissie 2017 en benoeming kascommissie 2018
De ledenvergadering verleent decharge aan de kascommissie NMV en Stibeman.
Ad Hovestadt is ook bereid de kas voor het tweede jaar te controleren, Bram Breure en
Ton de Winter stellen zich kandidaat. De vergadering benoemt Ad Hovestadt en Bram
Breure als kascommissie en Ton de Winter als reserve-lid.
20. Plannen van STIBEMAN voor 2018
Arie van Twigt en Tello Neckheim willen levende Unio crassus in Nederland gaan vinden.
Deze soort wordt in Nederland als uitgestorven beschouwd, maar nu het water schoner
wordt, is het de vraag of deze soort teruggekeerd is. Tello vraagt of er mensen zijn die
een boot met een happer hebben en wie mee wil helpen zoeken. Tello zal een oproep
zetten in Spirula. Ook vraagt hij of er subsidie van Stibeman mogelijk zou zijn voor dit
project. De voorzitter verwijst naar het reglement van Stibeman.
21. Aanpassing reglement subsidieverstrekking door STIBEMAN
Er zijn geen vragen over het reglement van Stibeman dat ter informatie is opgenomen.
Aart Dekkers verzoekt de vergadering om zich uit te spreken over de vraag of
bestuursleden van Stibeman zelf ook aanvragen mogen indienen bij Stibeman? Het gaat
om de individuele subsidies, waarbij het geen optie is om de aanvraag door een ander te
laten indienen. Na uitwisseling van voor- en nadelen wordt gestemd. 16 leden zijn voor,
12 leden zijn tegen en 2 leden stemmen blanco. Het wordt dus toegestaan dat
bestuursleden zelf ook subsidie aanvragen. Er worden wel twee voorwaarden genoemd:
het aanvragende bestuurslid moet zorgvuldig onderbouwen dat de aanvraag voldoet aan
het reglement en de aanvrager mag zelf niet betrokken zijn in de bespreking van de
aanvraag door het bestuur. Bij stakende stemmen wordt de aanvraag afgewezen.
22. Rondvraag en sluiting
Ton de Winter vraagt of het mogelijk is een PDF van Vita Malacologica te kopen. Dat kan
niet, omdat er te weinig belangstelling was voor digitale abonnementen om daar in te
investeren. Een lidmaatschap voor 1 jaar afsluiten kan wel.
Tello Neckheim vraagt of er NMV-leden zijn die waarnemingen van mariene weekdieren
zouden willen valideren bij www.waarneming.nl. Dit gebeurt nu door Gijs van den Ende
en Frans IJsselstijn. Hannco Bakker had zich al aangemeld maar begreep dat hij niet
nodig was. Hij is nog steeds bereid. Ook andere belangstellenden kunnen zich bij Tello
aanmelden.
Gijs Kronenberg vraagt of de besturen van NMV en WTKG voortaan de data van de ALV
willen kortsluiten zodat de data niet samenvallen. Vanwege de overlap van leden is dat
niet wenselijk. De voorzitter antwoordt dat het inderdaad niet de bedoeling is dat de
ALV’s samenvallen, maar dat het dit jaar mis is gegaan.
Theo Ykema vraagt hoe het staat met de fossielenatlas? Henk Menkhorst antwoordt dat
er in de volgende Spirula weer een aflevering komt en dat meer afleveringen in
voorbereiding zijn. Het grote boek zal nog wel even duren.
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Sylvia van Leeuwen meldt dat Stichting ANEMOON dit jaar een project “Slakken vinken in
de tuin” heeft. Wie mee wil doen kan een fraaie waarnemerskaart meenemen met
afbeeldingen.
Anthonie van Peursen brengt een vraag in van Margreet Kouwenhoven die breder leeft en
steeds weer teug komt: waarom staat Basteria niet in de Science Citation Index (SCI)?
Edi Gittenberger zegt toe dat hij daarover iets in Spirula zal schrijven. De belangrijkste
reden is dat er geen kapitaalkrachtige uitgeverij achter zit. Gerard van der Velde meldt
dat er ook andere manieren zijn. Zo is het bij het tijdschrift Aquatic Invasions gelukt
toegang te krijgen door een lijst van wetenschappers te verzamelen die achter het
tijdschrift staan en aangeven dat ze vinden dat het er in moet. Het Archiv für
Molluskenkunde is het wel gelukt. Het kost echter veel inspanning en door het
onduidelijke beleid van de SCI is onzeker of het lukt. Het ontbreken van notering in de
SCI maakt het voor auteurs van universiteiten lastig om in Basteria te publiceren.
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

Agendapunt 4: Verslag van de secretaris over 2018
Het jaar 2018 werd gekenmerkt door 2 gebeurtenissen met een internationale uitstraling.
Allereerst werd op 3 februari 2018 het internationale symposium ‘Contributions to African
Malacology’ gehouden ter nagedachtenis aan het erelid dr. A.C. van Bruggen (zie verder
agendapunt 11).
In juni 2018 volgde de publicatie van het boek ‘Pierre Marie Arthur Morelet (1809-1892)
and his contributions to malacology’, geschreven door Bram Breure, Cedrique Audibert en
Jonathan Ablett. De NMV trad op als uitgever. Het boek werd op 23 juni 2018
gepresenteerd tijdens de NMV-verenigingsdag. De eerste exemplaren werden door Bram
Breure uitgereikt aan mevr. Wenda van Bruggen en Wim Backhuys. Een PDF van het 544
pagina’s dikke boek is gratis beschikbaar via de website van de NMV
(www.spirula.nl/andere-uitgaven/moreletNL). Een gedrukt exemplaar kan voor € 67,50
worden besteld via www.boekenbestellen.nl. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door het legaat van de heer J.G.B. (Jan) Nieuwenhuis en mevrouw G.W.J. (Greet)
Nieuwenhuis-Verveen. Een beschrijving van het boek en een verslag van de
boekpresentatie staan in Spirula nr. 416.
De voorjaarsvergadering van de NMV werd op zaterdag 14 april 2018 gehouden in
Tilburg. Het verslag van de ALV is hierboven afgedrukt. ’s Middags waren er lezingen van
Auke Florian Hiemstra en Kim Jonkmans. De najaarsbijeenkomst werd op zaterdag 7
oktober 2018 gehouden in het Geologisch Museum Hofland in Laren. De hele dag stond in
het teken van Pteropoden en Heteropoden. Met dank aan Jaap de Boer en Katja
Pijnenburg die een prachtig programma voor ons samenstelden. Er waren 40 leden
aanwezig.
Verder organiseerde de NMV de maandelijkse verenigingsdagen bij Naturalis (verslag zie
agendapunt 9) en diverse excursies (verslag zie agendapunt 10).
Er verschenen dit jaar 4 nummers van Spirula, 2 nummers van Basteria en 1 nummer
van Vita Malacologica. Vita Malacologica was een meer dan dubbeldik nummer, mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het legaat van de heer J.G.B. (Jan) Nieuwenhuis
en mevrouw G.W.J. (Greet) Nieuwenhuis-Verveen. Wij bedanken Jan Kuiper voor zijn
inzet bij de verzending.
Sinds 2015 zijn de NMV tijdschriften CB, Spirula en Basteria digitaal gratis voor iedereen
beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Daardoor zijn de oude jaargangen
nu goed ontsloten. Tijdens deze digitaliseringsronde waren echter per abuis een aantal
nummers en jaargangen uitgevallen. Ook moeten jaarlijks nieuwe publicaties aan de
website worden toegevoegd. Het streven is om alle nieuw verschenen artikelen uit deze
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tijdschriften online te plaatsen met een vertraging van 3 jaar. In 2018 hebben Hannco
Bakker en Gab Mulder met medewerking van Bas Kokshoorn de jaargangen van Basteria
compleet gemaakt. Eind 2018 hebben Hannco en Gab samen met Jeroen Goud
voorbereidingen in gang gezet om de Spirula-artikelen op deze website compleet te
maken. De artikelen uit het Correspondentieblad zijn reeds compleet beschikbaar.
De digitale nieuwsbrief wordt gemaakt door de secretaris en verscheen in 2018 12 keer.
De nieuwsbrief verschijnt doorgaans aan het begin van elke maand, maar de
verschijningsdatum is ook gekoppeld aan het bekend worden van het programma van de
NMV verenigingsdagen en/of informatie over andere activiteiten. Het aantal berichten dat
ingestuurd wordt door de leden neemt geleidelijk toe, met name van berichten uit de
media. Ik ben de inzenders daarvoor zeer erkentelijk want er verschijnt veel meer dan ik
zelf tegen kom. Ik nodig lezers uit om aan de bel te trekken als zij de toenemende
omvang een bezwaar vinden. Is het gewenst dat mediaberichten komend jaar strenger
geselecteerd worden dan in 2018? Het is overigens niet de bedoeling dat de nieuwsbrief
gebruikt wordt voor originele artikelen. Inzenders daarvan worden doorverwezen naar de
Spirula.
De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd aan alle leden met een e-mail adres die zich
daarvoor aangemeld hebben. In 2018 heeft het bestuur besloten dat ook niet-leden de
digitale nieuwsbrief van de NMV kunnen ontvangen. Het aantal lezers is daardoor
toegenomen van 344 eind 2017 naar 363 eind 2018. Het overgrote deel daarvan zijn
Nederlandstalige leden van de NMV. Wie de nieuwsbrief nog niet ontvangt kan zich
aanmelden bij de secretaris. Vaste bezoekers van de verenigingsdagen worden ook
rechtstreeks geïnformeerd over het programma en de lijst te behandelen soorten. U kunt
zich daarvoor aanmelden bij Joop Eikenboom.
Digitale communicatie vindt ook plaats via de website (zie agendapunt 8) en via de
facebookgroep van de NMV. De facebookgroep is in 2018 verder gegroeid van 337 naar
375 leden. Er verschijnen dagelijks nieuwe berichten 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.
Via de website komen vrijwel wekelijks vragen van niet-leden binnen bij de secretaris.
In samenwerking met Stichting ANEMOON gaf de NMV in 2018 vier nieuwsberichten uit
via de website Nature Today. In elk bericht werd een nieuwe soort voor Nederland
behandeld. Dit initiatief van Marco Faasse leidde tot veel media-aandacht.
De NMV was in 2018 met een stand aanwezig op de ANEMOON-dag in Tiel, op de beurs
in Antwerpen en op de SOVON-beurs in Apeldoorn.
Ten behoeve van presentatie van de vereniging in het buitenland is de NMV-folder
vertaald in het Engels. Met dank aan Jan Johan ter Poorten voor de opmaak. Gedrukte
folders (Nederlands en Engels) kunnen worden aangevraagd bij Jan Kuiper of bij de
secretaris. De Engelstalige folder is te downloaden op www.spirula.nl/the-netherlandsmalacological-society-nmv/.
Het ledental van de NMV was in 2018 vrijwel stabiel: het aantal opzeggingen was
ongeveer even groot als het aantal nieuwe leden. In 2018 zijn twee leden overleden: de
heer Harms uit Nederland en de heer Chris Oke uit Benin, Nigeria.
De trend dat leden minder tijdschriften kiezen zet zich door, met name bij Basteria is dat
te zien.
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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

2018
425
316
215
426
14
6
1
3
17
39
506

* 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).
Eind 2018 werd de ledenlijst bijgewerkt. De nieuwe ledenlijst (PDF) is begin 2019
verspreid per e-mail. Leden zonder e-mail kunnen een print opvragen bij de secretaris.
Omdat het ledenbestand van de NMV vergrijst, is in 2018 een werkgroep ‘verjonging’
ingesteld (zie agendapunt 2).
Medio 2018 hield Naturalis Biodiversity Center een enquête over de digitaliserering van
particuliere collecties. De enquête werd door de NMV verspreid en veel leden hebben
daaraan meegewerkt. Een aantal eerste uitkomsten daarvan zijn door Hannco Bakker
gepresenteerd tijdens de NMV verenigingsdag in oktober 2018.
In Spirula nr. 416 is een overzicht opgenomen van alle legaten die de NMV en Stichting
Stibeman hebben ontvangen en de besteding daarvan. Ook is uitgezocht hoeveel eigen
vermogen een ANBI-instelling mag hebben. Hier zijn geen harde regels voor. Wel is het
zo dat het vermogen in redelijke verhouding moet staan tot de (kosten van) activiteiten
van de vereniging en de financiële risico’s die de vereniging loopt. Het vermogen van de
NMV past royaal binnen deze kwalitatieve criteria. Deze twee acties zijn mede uitgevoerd
naar aanleiding van vragen van de ALV.
Het bestuur vergaderde in 2018 vier keer. Daarnaast werden vele zaken tussendoor per
e-mail geregeld. Naast de organisatie van de activiteiten had het bestuur dit jaar veel
moeite om alle “functies” binnen de NMV bezet te houden. Dat is grotendeels gelukt (zie
agendapunt 14). Er werd onderzocht of de vereniging DOI-nummers zou kunnen
opnemen bij artikelen in Basteria en Vita Malacologica en of deze tijdschriften
opgenomen kunnen worden in de Science Citation Index. Dit bleek helaas niet haalbaar.
Ook het organiseren van een vervangende locatie voor de verenigingsdagen vroeg de
nodige aandacht. Vanaf januari 2019 kunnen we deze dagen gelukkig voortzetten in
Muzee Scheveningen.
Tot slot heeft het bestuur in 2018 ook aandacht besteed aan de formele kanten van de
NMV als vereniging. Het beleidsplan is aangepast n.a.v. opmerkingen van de ALV en op
de website geplaatst. De informatie die verplicht op de website moet vanwege de ANBIstatus is bijgewerkt. Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van de Europese Unie van kracht geworden. Om te voldoen aan de eisen van de
nieuwe wet heeft het bestuur een privacyverklaring opgesteld, die op de website te
vinden is. Zie: www.spirula.nl/officiele-stukken-nmv/privacyverklaring. Informatie is ook
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verstrekt via de NMV nieuwsbrief nr.6 en Spirula nr. 416. Met zeer gewaardeerde hulp
van Willem Faber is een voorstel voorbereid voor aanpassing van het huishoudelijk
reglement (zie agendapunt 16).
Sylvia van Leeuwen,
Secretaris

Agendapunt 5: Verslag van de redactie van Spirula over 2018
Er verschenen in 2018 vier afleveringen van Spirula (de nummers 214-217) met in totaal
284 pagina’s (2013: 204 pp.; 2014: 220; 2015: 200; 2016: 238; 2017: 208 pp.). De
nummers van 2018 zijn steeds vóór of uiterlijk binnen een week na de geplande
verschijningsdatum bij de abonnees bezorgd.
De toename van het aantal pagina’s per jaar sinds 2013 werd 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 worden uitgegeven.
In elk nummer van Spirula in 2018 stond een aflevering in de serie ‘Even voorstellen’.
Afleveringen in de serie ‘De plek’ verschenen in het voorjaars-, zomer- en najaarsnummer. In het voorjaars- en zomernummer verschenen afleveringen in de rubriek
‘Nieuw in Nederland’; in het zomernummer zelfs drie afleveringen tegelijk.
Andere vaste rubrieken zijn ‘Excursies en malacologische agenda Nederland’ en de
literatuurrubrieken. De literatuurrubriek betreffende mariene mollusken werd verzorgd
door Willem Faber, de literatuurrubriek betreffende land- en zoetwatermollusken door
Bram Breure. Willem Faber heeft aangegeven het werk aan de rubriek mariene
mollusken met ingang van 2019 te willen stoppen. De redactie is hem zeer erkentelijk
voor de vele jaren dat hij dit werk heeft verricht. De rubriek zal vanaf 2019 worden
verzorgd door Marc Lavaleye. Willem Faber blijft nog wel de rubrieken ‘Schelpenbeurzen
en bijeenkomsten’ en ‘Weekdieren op postzegels’ verzorgen.
In 2018 is discussie gevoerd met de redacties van de zustertijdschriften Basteria en Vita
Malacologica om tot uniforme richtlijnen voor auteurs in alle drie de NMV tijdschriften te
komen. Er zijn visies en meningen uitgewisseld, maar er is nog geen consensus bereikt.
Naar aanleiding van die discussie heeft Spirula op advies van Jan Johan ter Poorten wel
een ander type drukletter ingevoerd. Tegelijk werden enkele kleine veranderingen in de
lay-out aangebracht, waardoor bijvoorbeeld de titelbalk bovenaan de pagina is vervallen.
Spirula nummer 417 (najaar 2018) werd onverhoeds op dikker papier gedrukt dan
gewoonlijk (110 g/m2 in plaats van op het gebruikelijke 90 g/m2). Dat geeft het
tijdschrift ‘body en cachet’, maar het kan ongewenste consequenties hebben voor de
portokosten. Als die door de keuze voor zwaarder papier hoger dreigen uit te vallen zal
worden vastgehouden aan druk op 90 grams papier.
De redactie van Spirula [Jeroen Goud (marien en opmaak), Rob Moolenbeek (marien),
Gerard Majoor (land & zoetwater) en Rob Vink (fotobewerking)] kwam in 2018 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, Rob Vink,
Redactie Spirula

Agendapunt 6: Verslag van de redactie van Basteria over 2018
Basteria Vol. 82 verscheen in 2018 met twee afleveringen, No. 1-3 (pp. 1-56),
15.ix.2018, en No. 4-6 (pp. 57-112), 30.xii.2018. Hoewel het goed lukte om weer twee
volwaardige afleveringen te publiceren, was de kopijmap in het begin van het jaar nog
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mager gevuld. Dat blijkt duidelijk uit de publicatiedata. Opnieuw kon de eerste aflevering
pas in september verschijnen, terwijl de redactie liever een betere spreiding over het jaar
had gezien: juni-juli en november-december. Dat lukt helaas de laatste jaren niet.
Uiteindelijk moesten er aan het eind van dit jaar enkele manuscripten blijven liggen tot
2019, dus mogelijk gaat het dan beter lukken.
De afgelopen 10 jaren werden de volgende aantallen pagina's gedrukt:
Jaar
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pagina’s
368
160
144
120
152
95
112
120
200

2017
128

2018
112

Er werden in Vol. 82 (2018) 13 artikelen en een boekbespreking gepubliceerd. Daarbij
waren 25 auteurs en/of co-auteurs uit 7 verschillende landen betrokken. Zoals
gebruikelijk was de inhoud bijzonder gevarieerd, met taxonomische artikelen over
uiteenlopende groepen van land, zoetwater en mariene mollusken. Naast een aantal voor
de wetenschap nieuwe soorten, Caenogastropoda 5, Pulmonata 1, Bivalvia 1, is het grote
aantal (12) nieuwe genera opvallend: Caenogastropoda 10, Pulmonata 2. De
Nederlandse landslakkenfauna is weer een soort rijker, die uitvoerig werd besproken.
Jammer, dat het niet altijd lukt om dergelijke voor ons land nieuwe soorten in Basteria te
introduceren. Ook een boeiende discussie over beschadigingen bij Ensis leei trok de
aandacht.
Ingaande 2019 is Edi Gittenberger niet langer 'editor-in-chief' van Basteria; hij zal nog
wel als 'editor' aan de redactie deelnemen. We zijn bijzonder verheugd dat Prof. Dr R.A.
Bank, ook bekend als Ruud, de plaats van Edi heeft willen overnemen.
Ook in 2018 werden frankering en verzending van het tijdschrift weer door Jan Kuiper
verzorgd, daarom opnieuw: bedankt!!
Edi Gittenberger, Gijs Kronenberg en Bas Kokshoorn
Kernredactie Basteria

Agendapunt 7: Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2018
Nadat we er in 2016 in waren geslaagd om de achterstand in de uitgave van Vita
Malacologica in te halen, hebben we ook in 2018 een nummer uit kunnen brengen, dat
weer aansluit bij onze doelstelling: één thematisch nummer per jaar. Deze keer was het
thema Olivoidea.
VM 17 werd gepubliceerd op 1 december, en omvatte twee artikelen van in totaal drie
auteurs, allen met de Nederlandse nationaliteit. In totaal waren er vijf bijdragen
voorzien, maar één bijdrage is niet doorgegaan na overleg met de redactie, en met
betrekking tot twee andere bijdragen heeft de redactie, nadat reviews naar de auteur
waren teruggestuurd, niets meer vernomen.
Ondanks deze tegenslag bedroeg het aantal pagina’s 155, veel meer dan de beoogde 64
per nummer. De redactie is in een vroegtijdig stadium met het bestuur in contact
getreden in verband met deze ruime overschrijding, en er is nagedacht over een opzet
om dit (financieel) te kunnen behappen. Als constructie is hieruit gekomen dat het
nummer mede tot stand is gekomen uit het legaat van de heer J.G.B. Nieuwenhuis en
mevrouw G.W.J. Nieuwenhuis-Verveen, zoals ook op de binnenzijde van het omslag te
lezen is. Daarnaast heeft de redactie een andere drukker gevonden die aanzienlijk
goedkoper is en een vergelijkbaar kwaliteitsniveau hanteert.
Voor 2019 is het thema al bekend: koppotigen, en zijn er concrete toezeggingen voor
diverse bijdragen. Daarnaast zijn ook de eerste voorbereidende stappen gezet voor het
nummer voor 2020. Gezien deze ontwikkelingen ziet de redactie op dit moment dan ook
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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 dat te gaan doen (in de
buurt van de 50 pagina’s), dan kan men 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, en onze drukker, die er voor hebben 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 2018
In het derde jaar van mijn webmasterschap zijn er geen grote wijzigingen aangebracht in
de website. Toch een aantal ‘vermeldenswaardigheden’:
- In 2018 hebben we afscheid genomen van de Sheller’s list, overigens nadat deze in
het voorjaar nog flink geschoond was. Na enige discussie bleek het actueel houden
van de lijst toch te arbeidsintensief t.o.v. de meerwaarde ervan. Er zijn een aantal
andere bruikbare lijsten van schelpenverzamelaars/-kenners/-liefhebbers, en met
name Shellers From the Past and the Present
(https://www.conchology.be/?t=9001&id=23991) is behoorlijk volledig. Nadeel van
die lijst is het ontbreken van contactgegevens. Een bijkomend probleem was de
vernieuwde privacywetgeving, die extra aanpassing van de website nodig maakte als
de Sheller’s list beschikbaar zou blijven. Daarop is besloten de lijst helemaal te
verwijderen (effectuering: mei 2018).
- Naar aanleiding van de eind 2017 vernieuwde privacywetgeving is een
privacyverklaring op de website van de NMV geplaatst (effectuering: juni 2018).
- Het in 2018 verschenen boek ‘Pierre Marie Arthur Morelet (1809-1892) and his
contributions to Malacology’ is bij het verschijnen beschikbaar gemaakt via de website
van de NMV (effectuering: juni 2018).
- De lijst met nieuwe taxa in Basteria, opgesteld ter gelegenheid van het 80-jarig
bestaan van dit tijdschrift, is via de website beschikbaar gemaakt (effectuering:
oktober 2018, door Hannco Bakker).
Verder is door het jaar heen, op verzoek van het bestuur of op eigen initiatief, allerlei
informatie geactualiseerd, aangevuld, en geplaatst, waaronder het nieuwe beleidsplan
van de NMV. Eigen initiatief van de webmaster was het samenstellen van een
verwijspagina naar columns van Koos Dijksterhuis (Natuurdagboek, in de Trouw) over
mollusken.
Een punt van aandacht blijft de Engelstalige informatie op de site.
De ondersteuning van de website was ook in het afgelopen jaar (tot tevredenheid) in
handen van Webtail (Joost van der Laan).
Jaap de Boer,
Webmaster
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Agendapunt 9: Verslag van de Coördinator NMV contactdagen, beheerder NMV
archief en NMV handbibliotheek over 2018

NMV zaterdagbijeenkomsten
Ook dit jaar zijn maandelijkse NMV zaterdagbijeenkomsten weer gehouden in het Botanie
gebouw van Naturalis aan de Nieuwenhuizenweg 19 in Leiden. Naturalis heeft deze
“tijdelijke” ruimte en de daarbij behorende faciliteiten weer 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 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
mei 2018
juni 2018
Augustus 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018

Onderwerp
Papillocardium/Parvicardium en subgroep
landslakken “La Palma”
Philinidae/Laonidae
Thraciidae
Landslakken Gran Canaria en
presentatie Aart van den Berg over
Nederlandse naaktslakken
Vrije inloop
Presentatie boek Morelet en Alvania deel 1
Presentatie Tello Neckheim over valideren
waarnemingen en Epitoniidae
Coralliophila
Presentatie Tom Meijer over Fossiele
Corbicula’s en nogmaals Coralliophila
Gibberula
Haminoae en diverse genera van Cyrenidae

Aantal leden
36
31
26
29
10
35
30
23
36
27
27

De bijeenkomsten blijken zeker in een behoefte te voorzien om naast de voor- en
najaarsvergaderingen ook andere samenkomsten te organiseren. De presentatie van het
Morelet boek en de presentatie van Tello Neckheim over het valideren van gegevens uit
monitoringwerkzaamheden zijn daar een voorbeeld van. De bijeenkomsten werden
gemiddeld door 25-30 leden bezocht met een uitschieter in oktober waar er 36 leden
aanwezig waren. Buiten het centrale thema hielden leden zich ook bezig met het
uitwisselen van informatie, het determineren of het oplossen van taxonomische
vraagstukken
Het waren dan ook in 2018 weer geslaagde dagen en we gaan er in 2019 mee door.
Echter er wijzigt echter wel iets wat betreft de locatie. We zullen in december afscheid
moeten nemen van de Naturalis locatie aan de Nieuwenhuizenweg, dit i.v.m. het afstoten
van deze locatie door Naturalis. De LiveScience zaal in het nieuwe museum zal pas
oktober 2019 voor de NMV beschikbaar zijn. In de tussenliggende periode januari –
september 2019 zullen de verenigingsdagen gehouden gaan worden in Muzee te
Scheveningen. Als NMV bestuur zijn we Muzee dankbaar dat zij ruimtes beschikbaar stelt
om de verenigingsdagen voort te kunnen zetten.
NMV Archief
Als de verbouwing van Naturalis is afgerond kan begonnen worden met het opschonen,
inventariseren, digitaal vastleggen en het opnieuw opbergen van de archiefstukken in
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nieuwe opbergboxen. De verwachting is dat we hiermee in het 4e kwartaal 2019 kunnen
beginnen. De archiefstukken die de afgelopen jaren zijn binnengekomen zijn
geregistreerd en liggen in afwachting van hun definitieve plaatsing in het archief
opgeslagen bij Anthonie van Peursen. Ook ligt een aanzienlijk gedeelte van het archief
opgeslagen bij Ruud Bank. Ook dit archief zal in de loop van 2019-2020 verhuisd gaan
worden naar Naturalis.
NMV Handbibliotheek
Ook in 2018 is door vele leden gebruik gemaakt van de handbibliotheek. De volgende
boeken zijn dit jaar toegevoegd aan de handbibliotheek:


LAMY, D. & PONTIER, J-P. (2017): Marine and Freshwater Molluscs of the French
Caribbean, Volume 1 and 2 in box – PLB Éditions: 785 pp.

De handbibliotheek is op 19 december verhuisd door de facilitaire dienst van Naturalis
naar Muzee in Scheveningen. Dus ook tijdens de verenigingsdagen in Muzee kunnen
leden weer gebruik maken van de handbibliotheek
Gab Mulder
Coördinator NMV contactdagen, beheerder NMV archief en NMV handbibliotheek

Agendapunt 10: Verslag van de excursiecommissie over 2018
Excursies
In 2018 organiseerde de NMV 5 excursies, en werd één excursie van een ándere organisatie
speciaal onder de aandacht van de leden gebracht.
Zaterdag 28 april 2018 – Gorishoek (Tholen)
De excursie van de Strandwerkgroep Waterweg-Noord naar Gorishoek, aangeraden aan
onze leden vanwege de interessante molluskenfauna, leverde helaas geen extra
deelname door NMV-ers op.
Aantal (extra) deelnemers vanuit de NMV: 0.
Begeleiding: Mick Otten.
Zaterdag 26 mei 2018 – ‘Hollands Duin’
In 2018 werd een ‘5000-soortenjaar’ georganiseerd door EIS in samenwerking met
Dunea en Staatsbosbeheer. Doel was zo veel mogelijk soorten te inventariseren in het
natuurgebied Hollands Duin: de kust- en duinstrook tussen grofweg Hoek van Holland en
Noordwijk. Op deze dag in het kader van het ‘5000-soortenjaar’ waren er vele excursies
voor allerlei soortgroepen, waaronder twee excursies voor weekdieren: een naar het
strand van Wassenaar en één naar de duinen van Meijendel. Alle waarnemingen werden
ingevoerd in www.waarneming.nl.
Aantal deelnemers: circa 25.
Begeleiding: Anthonie van Peursen (duinen) en Ellen van der Niet (strand).
Een verslag van de duinexcursie verschijnt in de Spirula.
30 juni – Zuidoost Friesland
In vervolg op een weekend-excursie in Friesland, in 1972, werd tijdens een lange
dagexcursie een tweetal gebieden geherinventariseerd (De Deelen, Olterterp). Daarnaast
namen we in de middag deel aan een 1000-soortendag van de Fryske Feriening foar
Fjildbiology (FFF), in het gebied Van Oordt’s Mersken. In totaal zijn voor de drie bezochte
locaties 40 meldingen ingevoerd in waarneming.nl, maar het precieze aantal gevonden
soorten is nog niet definitief vastgesteld. Een verslag in de Spirula volgt. Mooie vondsten
van deze dag waren de Kleverige poelslak Myxas glutinosa in De Deelen, en de
Grofgestreepte glimslak Zonitoides excavatus uit het bos achter de voormalige
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melkfabriek in Olterterp. Speciale vermelding verdient de gastvrijheid van Harrie Bosma
en zijn echtgenote.
Aantal deelnemers: 12 (waarvan 2 introducées).
Begeleiding: Jaap de Boer, Harrie Bosma.
Een verslag van deze excursie verschijnt in de Spirula.
29 september – Schokland
Het voormalig Zuiderzee-eiland Schokland werd in september vereerd met een bezoek
van de NMV in samenwerking met het Flevolandschap. Het aantal deelnemers bleef
steken op acht, maar het enthousiasme was daar zeker niet minder om. We konden
tijdens deze excursie een aantal deelnemers verwelkomen die niet eerder aan een NMVexcursie hadden deelgenomen en dat is zeker een verheugende ontwikkeling. Ook liep er
deze dag een journalist mee om inzicht te krijgen in wat een excursie van de NMV
inhoudt in samenwerking met het Flevolandschap. Een verslag hiervan komt in het blad
van dit Landschap. De vondsten deze dag waren zeer bemoedigend, hoewel er nog veel
moet worden uitgezocht lag het aantal aangetroffen soorten boven de veertig. Een
verslag zal in de loop van dit jaar verschijnen in Spirula. Dit voormalige Zuiderzee-eiland,
nu deel van de Noordoostpolder, is in 2010 onderzocht op mollusken (Bert Jansen
schreef hierover een verslag in De kreukel 46-9, oktober 2010), maar het is hoog tijd
voor een nieuwe inventarisatieronde.
Aantal deelnemers: 8.
Begeleiding: Bert Jansen.
Een verslag van deze excursie verschijnt in de Spirula.
13 oktober – Wadden, dagexcursie Terschelling
Door drie vrij late afmeldingen was het gezelschap dat uiteindelijk naar Terschelling ging
gereduceerd tot een schamele 4 personen. Er is gekeken naar marien, land en zoet
water. De omstandigheden waren in alle opzichten ongunstig: hoog water en zeer droog.
Maar toch was het een leuke dag. Aanbeveling van de excursiegangers: in de toekomst
meer rekening houden met het getij. De excursiecommissie zal zich deze goede raad
aantrekken.
Aantal deelnemers: 4.
Begeleiding: Wiebe Taekema, Sylvia van Leeuwen.
Een verslag van deze excursie verschijnt in de Spirula 418 (voorjaar 2019).
10 november – Steen- en strandexcursie ‘Hollands Duin’
In het kader van het ‘5000-soortenjaar Hollands Duin’ was er begin november een
excursie naar Hoek van Holland. Jammer genoeg konden we hier maar 3 deelnemers
verwelkomen. Na een lekkere strandwandeling werden er bij de pier een aantal Patella’s
verzameld en een leuk monster van de Kleine Alikruik (Melarphe neritoides). Omdat de
belangstelling erg laag was zal van deze excursie verder geen verslag worden gemaakt.
Wel maken de gegevens deel uit van het verslag van het ‘5000-soortenjaar Hollands
Duin’.
Aantal deelnemers: 3.
Begeleiding: Bert Jansen.
Van deze excursie wordt geen afzonderlijk verslag gemaakt.
Samenstelling excursiecommissie
In 2018 was de samenstelling van de excursiecommissie ongewijzigd in vergelijking met
een jaar eerder. De drie leden waren Jaap de Boer (Haren), Frank de Graaf (Bussum) en
Bert Jansen (Lelystad).
Verslagen
Niet alleen de verslagen van bovengenoemde excursies heeft u nog tegoed, er wordt ook
gewerkt aan verslagen over een aantal excursies uit eerdere jaren.
Jaap de Boer namens de NMV-Excursiecommissie
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Agendapunt 11: Verslag van het Van Bruggensymposium 2018
Op 3 februari 2018 heeft het NMV bestuur het van Bruggen Symposium georganiseerd
ter ere van Dr. A.C. van Bruggen. Bij deze dag waren meer dan 50 mensen aanwezig.
Verschillende deelnemers waren speciaal voor het symposium gekomen uit Duitsland,
Engeland, Zwitserland, Brazilië en Zuid Afrika, kortom een internationaal gezelschap.
Mevr. Wenda van Bruggen was zeer tevreden over deze dag: het was voor haar
hartverwarmend geweest. De sprekers waren ook erg enthousiast en hopen erop dat het
niet het laatste Afrikaanse landslakken symposium zal zijn.
Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt dankzij een schenking van mevr. Wenda
van Bruggen en een bijdrage van Naturalis Biodiversity Center, waarvoor hartelijk dank.
Voor meer informatie: Spirula 415: 5-10.
Hannco Bakker

Agendapunt 12: Verslag van de penningmeester over 2018
Financieel jaarverslag 2018
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12.1 Balans per 31 december 2018
Bedragen in €
Activa

2018

2017

2016

2015

2014

2.160
13.459

8.923
17.564

41.548
7.042

6.818
90.000
954

34.377
60.000
2.972

72.071
1.242

72.011
225

41.997
507

5.947
82

10.856
74

1.452
-

4.467
-

3.476
-

3.033
-

252
-

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 € 912

0
0
525
41
365

60
0
169
660
365

13
64
439
320
365

50
666
319
2.230
365

91
757
317
590
365

Stelpost handbibliotheek
Stelpost voorraden zoekkaarten
Stelpost voorraad enveloppen
Voorraad Noordzee atlassen
Stelpost voorraden Basteria en CB

1
595
50
265
1

1
1.095
250
470
1

1
550
500

1
850
800

1
1.300
1.200

1

1

1

Liquide middelen € 88.932
Bank ABN/AMRO
Deposito ABN/AMRO
Bank ING
Spaarrekening ING
Paypal rekening
Vorderingen € 2.383
Vorderingen inzake contributies en abonnementen
Nog te ontvangen Rente Robeco

Totaal

Passiva
Nog
Nog
Nog
Nog

te
te
te
te

betalen
betalen
betalen
betalen

--------- --------92.227 106.261

2018
Schulden € 6.604
verzendkosten
drukkosten Basteria
drukkosten Spirula
drukkosten Vita Malacologica

Nog te betalen overige kosten
Vooruit ontvangen contributie en abonnementen
Stibeman

2017

--------- --------- --------96.823 112.116 113.153

2016

2015

2014

1.044
-

1.633
3.427

1.698
-

2.916
3.000

1.336
1.665
5.546

477
5.083
-

346
7.151
-

499
8.120
-

400
7.561
6.414

426
5.120

4.091
0

3.391
4.652

2.691

1.991

1.191

24.009 83.815
61.652
pm
--------- ---------

89.834
pm
---------

97.869
pm
---------

Voorzieningen en eigen vermogen € 85.623
Reservering 90-jarig jubileum
Reservering Van Bruggen symposium 2018
Eigen vermogen, vrij (t.m. 2016 incl. legaten)
Legaten

22.680
58.852
---------

Totaal
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92.227 106.261

96.823 112.116 113.153

12.2 Staat van baten en lasten over 2018 en Begroting voor 2019
Baten (inkomsten)

Begroting
2019

Contributie

Resultaat Begroting
2018

2018

Resultaat Begroting
2017

2017

21.000

21.462

22.800

22.834

23.600

600

989

600

618

600

---------

---------

---------

---------

---------

21.600

22.451

23.400

23.452

24.200

Giften

500

972

500

1.050

500

Verkoop oude Basteria en Spirula

100

68

300

679

200

Verkoop losse VM en provisie

500

806

300

235

400

Verkoop Schepman boek

100

188

50

60

50

Verkoop Noordzee boeken

500

719

40

120

50

25

50

41

0

0

0

0

0

50

0

50

60

100

---------

---------

---------

---------

---------

23.400

25.229

24.690

25.697

25.500

Verkoop zoekkaarten
subtotaal

Overige verkoop
Diverse baten
Rente bankrekeningen
Baten
Lasten (uitgaven)

Begroting
2019

Resultaat Begroting
2018

2018

50

Resultaat Begroting
2017

2017

Drukkosten Basteria

3.700

3.118

3.600

3.628

3.400

Drukkosten Spirula

7.000

8.209

6.000

5.618

6.700

Drukkosten VM

2.000

1.859

3.500

3.427

3.200

Opmaakkosten Basteria

2.000

0

0

0

0

Porti/verzendkosten (Basteria, Spirula, VM)

7.000

7.799

6.890

6.395

7.000

Enveloppen

200

200

290

250

400

Kostprijs zoekkaarten

300

500

400

450

300

Kostprijs Noordzee boeken
subtotaal
Aanwas handbibliotheek

130

190

10

30

---------

---------

---------

---------

---------

22.330

21.875

20.690

19.798

21.000

220

273

100

200

100

1.400

713

1.300

1.301

1.300

0

1.876

0

0

0

Kosten internet / website

150

121

200

133

700

Kosten Algemene Vergaderingen

700

595

1.300

1.188

1.300

0

0

100

149

100

Bankkosten

400

405

300

382

300

Dotatie reservering volgende jubileumviering

700

700

700

700

700

---------

---------

---------

---------

---------

25.900

26.558

24.690

23.851

25.500

-2.500

-1.329

0

1.846

0

---------

---------

---------

---------

---------

23.400

25.229

24.690

24.646

25.500

Bestuurskosten en algemene kosten
Afboeking oninbare contributies

Beurskosten (worden niet meer apart
gerubriceerd)

Lasten
Exploitatieresultaat (- = per saldo last)
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12.3 Toelichting op de balans per 31 december 2018
Algemeen
Alle bedragen zijn afgerond in hele euro’s.
Activa
De activa bestaan voornamelijk uit geldrekeningen en spaarrekeningen. Daarnaast zijn er
vorderingen welke in het volgende verslagjaar aflopen, met uitzondering van het depotbedrag bij de Post.nl dat pas terugkomt bij het opzeggen van het contract.
Passiva
De passiva bestaan uit per einde verenigingsjaar nog te betalen bedragen en vooruit
ontvangsten van contributie.
Aan de reservering voor de volgende jubileumviering is € 700,-- toegevoegd. Binnen het
bestuur is besloten om het 85-jarige bestaan ook te vieren; hiervoor is niet specifiek
gereserveerd, doch de eventuele kosten zullen ten laste van de reservering worden
gebracht.
Van Bruggen Symposium
Het Van Bruggen Symposium welke op 3 februari 2018 is gehouden (eind 2017 het saldo
als vooruit ontvangen opgenomen) is besteed en het batig saldo van € 563 mocht de
vereniging behouden. Het bedrag is onder de giften verantwoord. De totale kosten van
het symposium bedroegen € 6.237,-; Naturalis heeft € 1.200,- bijgedragen en mevr.
Wenda van Bruggen € 5.000,-. De rekenaars onder u zien een verschil van € 600,- en
dat waren de eigen bijdragen van de deelnemers aan het diner.
Eigen Vermogen en legaten
Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2016 € 81.532,-- exclusief de reservering
voor het jubileum. Uit het huidige eigen vermogen blijkt dat de NMV een financieel
gezonde vereniging is. Daarbij zijn de legaten nu apart opgenomen op de balans
aangezien besteding aan bijzondere uitgaven het doel is van de legaten. Het ‘vrije’
vermogen bedraagt ultimo 2018 € 22.680,-.
Legaten
Conform het verzoek uit de ledenvergadering heeft het bestuur (Sylvia van Leeuwen,
Spirula nr. 416) een overzicht gegeven van de ontvangen legaten en de bestedingen die
daarmee gedaan zijn in het verleden. Deze ontvangsten en uitgaven zijn in het verleden
altijd in de reguliere Staat van baten en lasten verantwoord. Dat gaan we vanaf dit jaar
niet meer zo doen: de uitgaven worden niet meer als last opgenomen maar rechtstreeks
ten laste van het legaat gebracht.
Het legaat van de heer J. van Dalsum (oorspronkelijk groot € 50.346,--) heeft per 31
december 2017 nog een restsaldo van € 29.265,--.
Het legaat van de heer A. Stiva en mevr. N.J. Stiva-Bongers (oorspronkelijk groot €
16.354,--) heeft per 31 december 2017 nog een restsaldo van € 7.016,--.
Het legaat van de heer J.G.B. Nieuwenhuis en mevr. G.W.J. Nieuwenhuis-Verveen
(oorspronkelijk groot € 26.840,--) heeft per 31 december 2017 een restsaldo van €
25.021,--. In 2018 is ten laste van dit legaat € 1.800,-- besteed aan het uitgeven van
het Morelet-boek van Bram Breure et al. (zie Spirula nr. 416). Ook een deel van de
meerkosten (€ 1.000,-) van het dubbeldikke nummer van VM 17 Olivoidea is er mee
bekostigd.
Legaat gever
Van Dalsum
Stiva
Nieuwenhuis
Totaal

31.12.2018
29.615
7.016
22.221
58.852
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31.12.2017
29.615
7.016
25.021
61.652

De vergelijkende cijfers op de balans per 31.12.2017 zijn aan dit overzicht aangepast.
12.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
Baten (inkomsten)
De inkomsten uit contributies bedroegen in 2018 ruim € 21.000,--. Dat is minder dan
begroot en dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het verminderen van het aantal
abo’s per lid (meestal blijft alleen een abonnement op Spirula over) en het schonen van
het ledenbestand.
Om de administratie “schoon” over te kunnen dragen aan mijn opvolger, heb ik begin
2019 een grondige poging gedaan om achterstallige contributies te innen. Diverse leden
hebben alsnog betaald maar een aantal vorderingen moesten als oninbaar worden
afgeboekt (opgevoerd bij de lasten). Als gevolg van deze opschoonactie is een aantal
wanbetalers als lid uitgeschreven. In de ledenaantallen die vermeld zijn in het verslag
van de secretaris (zie agendapunt 4), zijn de resultaten van de laatste opschoonactie nog
niet zichtbaar. Het aantal opzeggingen en uitschrijvingen na 31 december 2018 bedraagt
in totaal 20 personen.
Lasten (uitgaven)
Over 2018 zijn de uitgaven voor Spirula fors hoger dan begroot. Het bestuur zal in 2019
nagaan of er mogelijkheden zijn om op de drukkosten te besparen door in overleg met
de redactie opnieuw offertes op te vragen.
Resultaat
Er is per saldo in 2018 een (klein) negatief resultaat behaald van € 1.329,--.
12.5 Toelichting op de begroting voor 2019
Ondanks diverse oproepen werd geen vrijwilliger gevonden voor de opmaak van Basteria.
Om de continuïteit van het tijdschrift te waarborgen heeft het bestuur besloten dit
komend jaar tegen vergoeding te laten doen. De extra kosten zijn opgenomen op de
begroting. De raming is een vriendenprijs van een lid die vormgever van beroep is.
Door een wijziging in de tariefstructuur van post.nl is gecombineerd verzenden van
tijdschriften niet langer voordelig. Door gebruik van een speciaal tarief voor periodieken
hopen we komend jaar toch iets voordeliger uit te zijn met de verzendkosten. Hoeveel
precies moet in de praktijk nog blijken.
De begroting van 2019 laat een negatief resultaat (tekort) zien van € 2.500,--. Het
bestuur vindt het niet gewenst de contributie voor het lopende jaar nog te wijzigen en
stelt daarom voor dit tekort eenmalig op te vangen door in te teren op het eigen
vermogen van de vereniging. Het bestuur vindt het echter niet wenselijk om structureel
met verlies te werken. Voor het geval de situatie bij Basteria ook na 2019 voortduurt, is
een voorstel voor verhoging van de contributie per 2020 opgenomen bij agendapunt 21.
Voor een eventuele verhoging van de abonnementsprijzen van de overige tijdschriften
geef ik het stokje over aan de nieuwe penningmeester; het lijkt verstandig om het
lidmaatschapsgeld incl. Spirula in de toekomst met € 5,-- te verhogen, doch in 2020 nog
niet.
De penningmeester verwacht dat deze begroting haalbaar is, uitgezonderd mogelijke
bijzondere uitgaven. De meerkosten van een speciale uitgave van Spirula ter gelegenheid
van het 85-jarig bestaan van de NMV (zie agendapunt 20) zullen ten laste worden
gebracht van een legaat en is niet in de begroting 2019 opgenomen.
12.6 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, uw
vertrouwen in mij in de afgelopen jaren, en tot slot wens ik mijn opvolger heel veel
succes.
Purmerend, 9 februari 2019

Aart Dekkers, penningmeester
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Agendapunt 13: Verslag van de kascommissie NMV over 2018 en decharge
penningmeester NMV over 2018
De kascommissie die de boeken over 2018 controleert bestaat uit Bram Breure en Ton de
Winter. Zoals gebruikelijk zal hun verslag op de ALV worden uitgereikt.

Agendapunt 14: Aanpassing huishoudelijk reglement van de NMV
Het huidige huishoudelijk reglement dateert van 1997 en is op diverse punten verouderd.
Het bestuur stelt daarom voor het huishoudelijk reglement aan te passen. Het vaststellen
van het huishoudelijk reglement is een bevoegdheid van de ALV (artikel 19 van de
statuten van de NMV).
Een voorstel voor een aangepast huishoudelijk reglement treft u hieronder aan. De ALV
wordt gevraagd om in te stemmen met het aangepaste huishoudelijk reglement.
14.1 Toelichting vooraf
Het bestuursvoorstel gaat ervan uit dat de laatste wijziging van het huishoudelijk
reglement dateert van 12 april 1997. Dit vereist toelichting. Tijdens de algemene
ledenvergadering op 6 april 2013 is een wijzigingsvoorstel aan de orde geweest waarin
onder andere rekening is gehouden met de verandering in de uit te geven tijdschriften.
Zoals in de notulen van die vergadering is te lezen, waren er diverse kritische vragen
over dit voorstel. In de notulen is niet vermeld of en wat er over het voorstel is besloten.
Ook is het gewijzigde huishoudelijk reglement niet in de Spirula of op de website
gepubliceerd. Het huidige bestuur gaat er daarom van uit dat er in 2013 geen besluit is
genomen tot wijziging van het huishoudelijk reglement.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 april 2018 is eveneens een voorstel tot
wijziging van het huishoudelijk reglement bij de vergaderstukken gevoegd. Op voorstel
van het bestuur is dit voorstel toen niet behandeld (zie notulen van de ALV), zodat ook
deze wijzigingen niet zijn vastgesteld.
Het voorstel hieronder is een geheel nieuw voorstel, dat in hoge mate is gebaseerd op
een advies dat Willem Faber hierover heeft uitgebracht. Het bestuur is Willem zeer
erkentelijk voor zijn deskundige hulp. Door omstandigheden was dit voorstel niet tijdig
gereed om het te kunnen bespreken tijdens de najaars ALV van 2018, zoals was
aangekondigd.
Onder 14.2 vindt u een lijst met voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk
reglement. Het gaat om 25 wijzigingen ten opzichte van het huidige huishoudelijk
reglement. Deze zijn genummerd en waar nodig toegelicht.
Onder 14.3 vindt u de concepttekst van het complete huishoudelijk reglement zoals het
zal worden als de algemene ledenvergadering met het voorstel tot wijziging van het
bestuur instemt. Het huidige reglement is beschikbaar op de website van de NMV:
http://www.spirula.nl/officiele-stukken-nmv/.
14.2 Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement plus toelichting
In dit voorstel is de volgorde van de artikelen in overeenstemming gebracht met de
volgorde van de artikelen in de Statuten. Tevens is gebruik gemaakt van de in de
Statuten gebruikte tussenkopjes om de onderwerpen aan te geven. Een en ander ter
bevordering van de overzichtelijkheid. Hieronder volgen 25 voorstellen tot wijziging.
De ALV wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel tot wijziging Van het
huishoudelijk reglement. Onderstreepte passages duiden op verandering van de
formulering.
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I. LIDMAATSCHAP
1.
2.

Het artikel 6 (oud) wordt vernummerd tot artikel 1 (nieuw).
Artikel 1 luidt als volgt:
Artikel 1
Het bestuur kan leden wegens hun gebleken buitengewone verdiensten voor de
vereniging aan de algemene ledenvergadering voordragen voor benoeming tot
erelid.
Toelichting:
Hoewel in de statuten gesproken wordt van ‘algemene vergadering’, gebruiken we
in het huishoudelijk reglement hiervoor de term ‘algemene ledenvergadering’
omdat die in de praktijk gebruikt wordt en duidelijker is. Ook op andere plaatsen
waar dit aan de orde is, is deze wijziging doorgevoerd.
De toevoeging achter erelid ‘van de vereniging’ is overbodig en daarom
weggelaten.

3.
4.

Het bepaalde in artikel 5, lid b (oud), wordt vernummerd tot artikel 2 (nieuw).
Ingevoegd wordt een nieuw artikel 3, luidende als volgt:
Artikel 3
1. Indien een lid dat is geschorst overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, vierde
lid, van de Statuten beroep heeft ingesteld beslist de algemene
ledenvergadering niet dan nadat het lid in de gelegenheid is gesteld te worden
gehoord.
2. Het horen van het lid als bedoeld in het vorige lid geschiedt door een daartoe
door het bestuur uit leden samengestelde commissie. Leden van het zittende
bestuur en leden van het bestuur ten tijde van de beslissing om het lid te
schorsen kunnen geen deel uitmaken van de commissie. Het lid kan zich doen
bijstaan door een vertrouwenspersoon.
3. De commissie brengt haar verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Het
bestuur en het geschorste lid ontvangen een exemplaar van het verslag.
4. Indien de algemene vergadering niet tot ontzetting uit het lidmaatschap heeft
besloten beslist het bestuur over een eventueel verzoek tot vergoeding van de
kosten van de vertrouwenspersoon.
Toelichting.
De term ‘raadsman’ is vervangen door de sexe-neutrale term ’vertrouwenspersoon’.
In artikel 9, vierde lid, van de Statuten is geregeld dat een geschorst bestuurslid in
de gelegenheid wordt gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en
zich daarbij door een raadsman kan doen bijstaan. Een soortgelijke bepaling
ontbreekt bij ontzetting uit het lidmaatschap (artikel 8, vierde lid, van de Statuten).
Het bestuur is van mening dat ook bij ontzetting een soortgelijke bepaling wenselijk
is. Het gaat hier immers om ernstige zaken waarbij de beslissing door de algemene
ledenvergadering moet worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van
stemmen. Met dit nieuwe artikel wordt beoogd in de leemte te voorzien.
De algemene ledenvergadering is door haar omvang geen geschikte omgeving om
een zo objectief mogelijke vaststelling van de feiten te verkrijgen en daarop een
weloverwogen oordeel te baseren. Daarom wordt voorgesteld het horen over te
laten aan een kleine commissie – de gedachten gaan uit naar een drietal leden –
die daarvan verslag doet.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen die een tegemoetkoming in de kosten
rechtvaardigen. Over vergoeding van de kosten van een vertrouwenspersoon
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waarvan alleen sprake kan zijn indien geen ontzetting plaats vindt dient afzonderlijk
te worden beslist. Teneinde dit zo snel mogelijk te kunnen afhandelen wordt dit aan
het bestuur overgelaten.
II. GELDMIDDELEN
5.

Ingevoegd wordt een nieuw artikel 4, luidende als volgt:
Artikel 4
De hoogte van de vast te stellen contributie is mede afhankelijk van:
a. welke tijdschriften het lid heeft gekozen;
b. of het lid in Nederland of het buitenland woont.

6.

Ingevoegd wordt een nieuw artikel 5 , luidende als volgt:
Artikel 5
a. Het bestuur is bevoegd op grond van bijzondere omstandigheden een lid geheel
of gedeeltelijk vrijstelling te verlenen van het betalen van contributie.
b. Een verzoek om vrijstelling dient schriftelijk of per e-mail met opgave van
redenen te worden ingediend.
c. Een vrijstelling geldt slechts voor één verenigingsjaar.
Toelichting.
Artikel 5, lid a, van het HR biedt de mogelijkheid tot dispensatie van het betalen
van contributie in het geval van niet tijdige contributiebetaling. Die bevoegdheid
behoort echter niet eerst te bestaan indien er sprake is van achterstallige betaling.
Daarom wordt een meer algemene regeling opgenomen. De beperking van een
vrijstelling is steeds tijdelijk om te kunnen nagaan of de omstandigheden niet zijn
veranderd.
III. BESTUUR

7.
8.

De artikelen 1, 2 en 3 (oud) worden vernummerd tot onderscheidenlijk, 6, 7 en 8
(nieuw).
Artikel 6, lid a, wordt gelezen als volgt:
Artikel 6
a. Het bestuur bestaat uit ten hoogste zeven leden, onder wie een voorzitter,
secretaris en penningmeester, eventueel een ondervoorzitter, een tweede
secretaris en een tweede penningmeester.

9.

Artikel 8, lid c, wordt gelezen als volgt:
Artikel 8
c. Indien een geschorst bestuurslid zich in de algemene ledenvergadering door
een vertrouwenspersoon heeft laten bijstaan, zoals bepaald in de artikel 9,
vierde lid, van de Statuten, beslist het bestuur over een eventueel verzoek om
vergoeding van de kosten van de vertrouwenspersoon.
Toelichting
Ad artikel 6. Het gaat hier om een m.i. taalkundige verbetering. Bij ontstentenis
van de penningmeester is het eveneens wenselijk dat de waarneming geschiedt.
Ad artikel 8. In plaats van ‘raadsman’ is gekozen voor een sexe-neutrale
formulering. Het is denkbaar dat zich omstandigheden voordoen die een
tegemoetkoming in de kosten rechtvaardigen.
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IV. ALGEMENE LEDENVERGADERING
10.
11.
12.

Artikel 4 (oud) wordt vernummerd tot artikel 9 (nieuw).
In lid a wordt het woord ‘geschreven’ vervangen door ‘een schriftelijke’.
In lid c wordt het woord ‘onrechtmatigheden’ vervangen door ‘onregelmatigheden’.
Toelichting.
Geschreven duidt op handgeschreven en dat is niet de bedoeling. Vele verenigingen
hebben zelfs voorgedrukte machtigingsformulieren. De toevoeging “dat er ook een
blanco volmacht mag worden afgegeven” is overbodig en vervalt.

13.
14.

Artikel 7 (oud) wordt vernummerd tot artikel 10 (nieuw).
Artikel 10, leden a en b, worden gelezen als volgt:
Artikel 10
a. Bij aanvang van een algemene ledenvergadering wordt de agenda vastgesteld
door de stemgerechtigden.
b. In de algemene voorjaarsvergadering komt in ieder geval het volgende aan de
orde:
1. het jaarverslag van de secretaris met betrekking tot het verenigingsleven
over het afgelopen jaar;
2. de rekening en verantwoording van de penningmeester van het financieel
beheer en beleid over het afgelopen jaar en een begroting van de
inkomsten en uitgaven voor het lopende jaar;
3. het door de in het voorgaande jaar benoemde kascommissie van twee
leden uitbrengen van het verslag over de door haar gehouden kas- en
boekencontrole en haar voorstel over het al dan niet dechargeren van de
penningmeester voor het beheer en het bestuur voor het beleid;
4. het voor het lopende verenigingsjaar benoemen van een nieuwe
kascommissie van twee leden en een reservelid, met dien verstande dat
een lid van de kascommissie niet langer dan twee achtereenvolgende jaren
in functie is;
5. het vaststellen van de jaarlijkse contributie;
6. de verslagen van de werkzaamheden van de redacties van de tijdschriften,
van de excursiecommissie, de webmaster en de beheerder van de
handbibliotheek;
7. alle overige verslagen van werkzaamheden die ten behoeve van de
vereniging zijn verricht;
8. het benoemen van bestuursleden ter voorziening in vacatures, in het
bijzonder die ontstaan door het aftreden van bestuursleden die aan de
beurt van aftreden zijn;
9. de rondvraag;
10. hetgeen overigens op de agenda is geplaatst.
Toelichting.
Het begrip aanwezigen in lid a is gewijzigd in stemgerechtigden omdat ter
vergadering ook huisgenootleden en introducés (lid c) aanwezig kunnen zijn en die
hebben geen stemrecht.
Het begrip voorjaarsvergadering is ontleend aan artikel 12, eerste lid, tweede
volzin, van de Statuten.
In artikel 10, lid b, wordt aangegeven welke punten in ieder geval behandeld en
derhalve geagendeerd moeten worden.
Het financiële beleid is een taak van het bestuur dat wordt uitgevoerd door de
penningmeester. Deze functionaris voert het beheer. Bij het verlenen van decharge
dient dan ook onderscheid te worden gemaakt.
Ingevolge artikel 8, tweede lid, eerste volzin, van de Statuten stelt de algemene
vergadering de jaarlijkse contributie vast. Dit behoort dan ook een vast agendapunt
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te zijn. De algemene ledenvergadering wordt doorgaans in april gehouden. De
contributie voor het lopende jaar moet dan al binnen zijn (zie artikel 12, lid c
(nieuw). Eventuele contributiewijzigingen worden daarom doorgaans pas in het
volgende verenigingsjaar van kracht.
15.

De tweede volzin van artikel 10, lid c, wordt gelezen als volgt:
c.

Introducés nemen niet deel aan de beraadslagingen tenzij daartoe uitdrukkelijk
door de voorzitter uitgenodigd.
V. ACTIVITEITEN

16.

Artikel 8 (oud) wordt vernummerd tot artikel 11 (nieuw) en luidt als volgt:
Artikel 11
a. De vereniging geeft de volgende tijdschriften uit: Spirula, Basteria en Vita
Malacologica.
b. Het bestuur benoemt de leden van de redacties van de in het vorige lid
genoemde tijdschriften op voordracht van de betrokken redactie dan wel met
haar instemming.
c. Basteria en Vita Malacologica bevatten uitsluitend wetenschappelijke artikelen.
d. Spirula is het verenigingsblad. Hierin kunnen ook op enigerlei wijze aan de
malacologie gerelateerde advertenties worden opgenomen. Het bestuur stelt de
tarieven van de advertenties vast.
e. Leden kunnen kiezen welke van de drie tijdschriften zij willen ontvangen.
Daarop is de hoogte van hun contributie afgestemd.
Toelichting.
Het HR spreekt over het aanzoeken van redactieleden zonder dat duidelijk is welk
rechtsgevolg een dergelijk aanzoek heeft. Het bestuur geeft er de voorkeur aan de
normale weg te volgen en ook redactieleden te benoemen. Daarbij beseft het
bestuur dat een redactie een eenheid moet vormen en dat daarom alleen personen
kunnen worden benoemd die de volledige steun van de betrokken redactie
genieten. Dit behoeven voor de redacties van Basteria en Vita Malacologica niet
uitsluitend leden van de vereniging te zijn maar kunnen ook niet-leden en zelfs
buitenlanders zijn indien dit naar het oordeel van de redactie in het belang is van
de wetenschappelijke betekenis van het tijdschrift.

17.

Artikel 9 (oud) wordt vernummerd tot artikel 12, leden a en b (nieuw); artikel 5, lid
a (oud), wordt vernummerd tot artikel 12, lid c (nieuw). Het artikel luidt als volgt:
Artikel 12
a. Gewone leden en ereleden hebben recht op een exemplaar van de door hen
gekozen tijdschriften die zijn verschenen en verschijnen in de jaren van hun
lidmaatschap mits zij aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging
hebben voldaan.
b. Exemplaren van tijdschriften waarop een lid geen abonnement heeft zomede
extra exemplaren kunnen slechts worden verkregen tegen de voor leden
geldende prijs, verhoogd met de portokosten.
c. Toezending van tijdschriften aan een lid wordt gestaakt wanneer deze de
verschuldigde contributie niet binnen vier maanden na de aanvang van het
verenigingsjaar heeft betaald en niet binnen twee weken heeft gereageerd op
een aanmaning door het bestuur tot nakoming van de financiële verplichtingen
jegens de vereniging. Onder reageren wordt mede verstaan het schriftelijk
verzoeken om vrijstelling als bedoeld in artikel 3. Hervatting van de toezending
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van de publicaties vindt eerst plaats nadat de contributie en aanmaningskosten
zijn voldaan.
Toelichting ad lid b.
De verkoop van losse nummers is beperkt en leden die extra exemplaren van een
los nummer bestellen, zijn vaak auteur van een artikel in dat nummer. Omdat de
meeste artikelen na 3 jaar op internet komen, is de vereniging er bovendien bij
gebaat zo veel mogelijk restant-exemplaren van de NMV-uitgaven te verkopen. Het
bestuur stelt daarom voor voortaan om voor extra exemplaren voor leden de lagere
ledenprijs te rekenen (plus portokosten) en niet de hogere niet-ledenprijs.
Toelichting ad lid c.
Met deze wijziging beoogt het bestuur een betere verwoording van de bedoeling.
De bestaande tekst gaat ervan uit dat de aanmaning binnen de vier maanden wordt
verzonden terwijl dit eerst na het verstrijken van de vier maanden zal geschieden.
De termijn om op de aanmaning te reageren dient kort te zijn teneinde te
voorkomen dat nog publicaties worden verzonden waarvoor niet is en wordt
betaald.
De mogelijkheid tot het verlenen van dispensatie moet in het algemeen gelden en
niet alleen in het geval dat de toezending van publicaties wordt gestaakt. Daarom
wordt voorgesteld dit afzonderlijk te regelen; zie hiervoor artikel 5 (nieuw). Voor
het bepaalde in artikel 5, lid b, oud, wordt verwezen naar artikel 2.
18.

Artikel 7, leden d en e (oud), worden vernummerd tot artikel 13 (nieuw) dat luidt
als volgt:
Artikel 13
a. De vereniging kan ook andere uitgaven verzorgen, zowel gedrukt als digitaal.
b. Het bestuur benoemt de leden die deze uitgaven verzorgen.
c. Het bestuur bepaalt of deze uitgaven gratis dan wel tegen betaling van een
ledenprijs aan de leden beschikbaar worden gesteld.
d. Elk extra exemplaar van een van deze uitgaven kan slechts worden verkregen
tegen de voor niet-leden geldende prijs.

19.

Artikel 11 (oud) wordt vernummerd tot artikel 14 (nieuw) en luidt als volgt:
Artikel 14
De vereniging heeft een excursiecommissie. De leden van deze commissie worden
in overleg met haar door het bestuur benoemd.
Toelichting.
Er is geen bijzondere redenen om de benoeming van de leden van de
excursiecommissie niet aan het bestuur toe te vertrouwen. Het voordeel daarvan is
dat nieuwe leden ook in de loop van het jaar kunnen worden benoemd. Wel is het
wenselijk dat dit in overleg geschiedt teneinde een goede samenwerking te
verzekeren.

20.

Artikel 12 (oud) wordt vernummerd tot artikel 15 (nieuw) en luidt als volgt:
Artikel 15
a. De vereniging bezit een handbibliotheek.
b. Het bestuur benoemt de beheerder van deze bibliotheek.
c. Leden kunnen werken uit de bibliotheek lenen. Losse tijdschriften worden niet
uitgeleend.
d. Het lid dat een werk heeft geleend is verplicht dit aan de beheerder terug te
bezorgen op de eerstvolgende verenigingsbijeenkomst als bedoeld in artikel 18,
tenzij de lener een andere retourdatum heeft afgesproken met de beheerder.
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e.
f.

21.

Indien enig werk niet of niet in goede staat wordt terugbezorgd, is de lener
aansprakelijk voor de schade zoals die door de beheerder wordt vastgesteld.
De beheerder stelt de lener hiervan schriftelijk op de hoogte.
Tegen de vaststelling van de schadevergoeding kan de lener bezwaar maken bij
het bestuur. Bezwaar wordt gemaakt door het binnen drie weken na
kennisneming van de vaststelling inzenden van een bezwaarschrift met opgave
van de redenen.

Artikel 13 (oud) wordt vernummerd tot artikel 16 (nieuw) dat luidt als volgt:
Artikel 16
a. De vereniging heeft een archief.
b. Het bestuur benoemt de beheerder van het archief en stelt diens taken vast.

22.

Artikel 8, lid f (oud), wordt vernummerd tot artikel 17 (nieuw) dat luidt als volgt:
Artikel 17
a. De vereniging heeft een internet-website: www.spirula.nl.
b. De website geeft bekendheid aan de vereniging en haar activiteiten en verwijst
naar malacologische en daaraan gerelateerde websites in Nederland en
daarbuiten;
c. De website wordt beheerd door een webmaster die door het bestuur wordt
benoemd.

23.

Ingevoegd wordt een nieuw artikel, luidende als volgt:
Artikel 18
De vereniging organiseert minimaal tien keer per jaar een bijeenkomst van leden
ter bevordering van de kennis over de malacologie en de onderlinge contacten.

24.

Het bepaalde in artikel 8, lid e en g (oud), is opgenomen in een nieuw artikel 19,
luidende als volgt:
Artikel 19
Alle leden die op enigerlei wijze werkzaamheden verrichten ten behoeve van de
vereniging:
a. hebben voor wat betreft de onderwerpen die de hun toevertrouwde taken raken
toegang tot de vergaderingen van bestuur;
b. zijn voor de uitvoering van de hun toevertrouwde taken verantwoording
schuldig aan het bestuur.
Artikel 20
In aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

VI. OVERIG
25.

Ingevoegd wordt een nieuw artikel, luidende als volgt:
Artikel 21
In het Engels wordt de naam van de vereniging vertaald als “Netherlands
Malacological Society.”
Toelichting: Vanwege de herkenbaarheid in het buitenland is het wenselijk dat de
naam van de verenging consequent op dezelfde manier vertaald wordt. In het
verleden werd ook wel “Dutch Malacological Society” gebruikt.
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14.3 Concept van het nieuwe huishoudelijk reglement zoals voorgesteld door
het bestuur
Wanneer de algemene ledenvergadering instemt met de hierboven voorgestelde
wijzigingen, zal het huishoudelijk reglement er als volgt uit gaan zien:
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 6 april 2019.
I. LIDMAATSCHAP
Artikel 1
Het bestuur kan leden wegens hun gebleken buitengewone verdiensten voor de
vereniging aan de algemene ledenvergadering voordragen voor benoeming tot erelid.
Artikel 2
Leden die gedurende een jaar hun contributie niet hebben betaald, worden automatisch
van het lidmaatschap vervallen verklaard. Zij worden schriftelijk hiervan in kennis
gesteld.
Artikel 3
a. Indien een lid dat is geschorst overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, vierde lid,
van de Statuten beroep heeft ingesteld beslist de algemene ledenvergadering niet
dan nadat het lid in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.
b. Het horen van het lid als bedoeld in het vorige lid geschiedt door een daartoe door
het bestuur uit leden samengestelde commissie. Leden van het zittende bestuur en
leden van het bestuur ten tijde van de beslissing om het lid te schorsen kunnen geen
deel uitmaken van de commissie. Het lid kan zich doen bijstaan door een
vertrouwenspersoon.
c. De commissie brengt haar verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Het
bestuur en het geschorste lid ontvangen een exemplaar van het verslag.
d. Indien de algemene ledenvergadering niet tot ontzetting uit het lidmaatschap heeft
besloten beslist het bestuur over een eventueel verzoek tot vergoeding van de kosten
van de vertrouwenspersoon.
II. GELDMIDDELEN
Artikel 4
De hoogte van de vast te stellen contributie is mede afhankelijk van:
a. welke tijdschriften het lid heeft gekozen;
b. of het lid in Nederland of het buitenland woont.
Artikel 5
a. Het bestuur is bevoegd op grond van bijzondere omstandigheden een lid geheel of
gedeeltelijk vrijstelling te verlenen van het betalen van contributie.
b. Een verzoek om vrijstelling dient schriftelijk of per e-mail met opgave van redenen te
worden ingediend.
c. Een vrijstelling geldt slechts voor één verenigingsjaar.
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III.

BESTUUR

Artikel 6
a. Het bestuur bestaat uit ten hoogste zeven leden, onder wie een voorzitter, secretaris
en penningmeester, eventueel een ondervoorzitter, een tweede secretaris en een
tweede penningmeester.
b. Het bestuur is gerechtigd tijdelijk meer dan een functie aan een bestuurslid toe te
vertrouwen, met uitzondering van de voorzitter.
Artikel 7
a. Het bestuur stelt voor elke vacature een of meer kandidaten aan de algemene
ledenvergadering voor.
b. Gelijk recht komt toe aan minstens drie stemgerechtigde leden mits zij hun
kandidaten voor de algemene ledenvergadering aan de secretaris hebben opgegeven.
c. Kandidaatstelling geschiedt met vermelding van enige toepasselijke gegevens over de
kandidaat.
Artikel 8
a. Bestuursleden treden na aanvaarding van hun benoeming onmiddellijk in functie.
b. Een afgetreden bestuurslid draagt, indien de opvolger zijn plaats niet direct kan
innemen, de waarneming van die functie over aan een van de andere bestuursleden,
met uitzondering van de voorzitter.
c. Indien een geschorst bestuurslid zich in de algemene ledenvergadering door een
vertrouwenspersoon heeft laten bijstaan, zoals bepaald in de artikel 9, vierde lid, van
de Statuten, beslist het bestuur over een eventueel verzoek om vergoeding van de
kosten van de vertrouwenspersoon.
IV.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 9
a. Stemgerechtigde leden kunnen ter vergadering vertegenwoordigd zijn bij een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende machtiging aan een ander stemgerechtigd
lid dat voor de vergadering deze machtiging aan het bestuur heeft afgegeven.
b. Besluiten worden genomen conform het bepaalde in de artikelen 14 en 17 van de
Statuten met uitzondering van blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen.
c. Uitsluitend indien er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de
stemprocedure kan tot herstemming worden overgegaan.
Artikel 10
a. Bij aanvang van een algemene ledenvergadering wordt de agenda vastgesteld door
de stemgerechtigden.
b. In de algemene voorjaarsvergadering komt in ieder geval het volgende aan de orde:
1. het jaarverslag van de secretaris met betrekking tot het verenigingsleven over het
afgelopen jaar;
2. de rekening en verantwoording van de penningmeester van het financieel beheer
en beleid over het afgelopen jaar en een begroting van de inkomsten en uitgaven
voor het lopende jaar;
3. het door de in het voorgaande jaar benoemde kascommissie van twee leden
uitbrengen van het verslag over de door haar gehouden kas- en boekencontrole
en haar voorstel over het al dan niet dechargeren van de penningmeester voor
het beheer en het bestuur voor het beleid;
4. het voor het lopende verenigingsjaar benoemen van een nieuwe kascommissie
van twee leden en een reservelid, met dien verstande dat een lid van de
kascommissie niet langer dan twee achtereenvolgende jaren in functie is;
5. het vaststellen van de jaarlijkse contributie;
6. de verslagen van de werkzaamheden van de redacties van de tijdschriften, van de
excursiecommissie, de webmaster en de beheerder van de handbibliotheek;
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7. alle overige verslagen van werkzaamheden die ten behoeve van de vereniging zijn
verricht;
8. het benoemen van bestuursleden ter voorziening in vacatures, in het bijzonder die
ontstaan door het aftreden van bestuursleden die aan de beurt van aftreden zijn;
9. de rondvraag;
10. hetgeen overigens op de agenda is geplaatst.
c. Introducés nemen niet deel aan de beraadslagingen tenzij daartoe uitdrukkelijk door
de voorzitter uitgenodigd.
V. ACTIVITEITEN
Artikel 11
a. De vereniging geeft de volgende tijdschriften uit: Spirula, Basteria en Vita
Malacologica.
b. Het bestuur benoemt de leden van de redacties van de in het vorige lid genoemde
tijdschriften op voordracht van de betrokken redactie dan wel met haar instemming.
c. Basteria en Vita Malacologica bevatten uitsluitend wetenschappelijke artikelen.
d. Spirula is het verenigingsblad. Hierin kunnen ook op enigerlei wijze aan de
malacologie gerelateerde advertenties worden opgenomen. Het bestuur stelt de
tarieven van de advertenties vast.
e. Leden kunnen kiezen welke van de drie tijdschriften zij willen ontvangen. Daarop is
de hoogte van hun contributie afgestemd.
Artikel 12
a. Gewone leden en ereleden hebben recht op een exemplaar van de door hen gekozen
tijdschriften die zijn verschenen en verschijnen in de jaren van hun lidmaatschap mits
zij aan hun financiële
b. verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan.
c. Exemplaren van tijdschriften waarop een lid geen abonnement heeft zomede extra
exemplaren kunnen slechts worden verkregen tegen de voor leden geldende prijs,
verhoogd met de portokosten.
d. Toezending van tijdschriften aan een lid wordt gestaakt wanneer deze de
verschuldigde contributie niet binnen vier maanden na de aanvang van het
verenigingsjaar heeft betaald en niet binnen twee weken heeft gereageerd op een
aanmaning door het bestuur tot nakoming van de financiële verplichtingen jegens de
vereniging. Onder reageren wordt mede verstaan het schriftelijk verzoeken om
vrijstelling als bedoeld in artikel 3. Hervatting van de toezending van de publicaties
vindt eerst plaats nadat de contributie en aanmaningskosten zijn voldaan.
Artikel 13
a. De vereniging kan ook andere uitgaven verzorgen, zowel gedrukt als digitaal.
b. Het bestuur benoemt de leden die deze uitgaven verzorgen.
c. Het bestuur bepaalt of deze uitgaven gratis dan wel tegen betaling van een ledenprijs
aan de leden beschikbaar worden gesteld.
d. Elk extra exemplaar van een van deze uitgaven kan slechts worden verkregen tegen
de voor niet-leden geldende prijs.
Artikel 14
De vereniging heeft een excursiecommissie. De leden van deze commissie worden in
overleg met haar door het bestuur benoemd.
Artikel 15
a. De vereniging bezit een handbibliotheek.
b. Het bestuur benoemt de beheerder van deze bibliotheek.
c. Leden kunnen werken uit de bibliotheek lenen. Losse tijdschriften worden niet
uitgeleend.
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d. Het lid dat een werk heeft geleend is verplicht dit aan de beheerder terug te bezorgen
op de eerstvolgende verenigingsbijeenkomst als bedoeld in artikel 18, tenzij de lener
een andere retourdatum heeft afgesproken met de beheerder..
e. Indien enig werk niet of niet in goede staat wordt terugbezorgd, is de lener
aansprakelijk voor de schade zoals die door de beheerder wordt vastgesteld. De
beheerder stelt de lener hiervan schriftelijk op de hoogte.
f. Tegen de vaststelling van de schadevergoeding kan de lener bezwaar maken bij het
bestuur. Bezwaar wordt gemaakt door het binnen drie weken na kennisneming van
de vaststelling inzenden van een bezwaarschrift met opgave van de redenen.
Artikel 16
a. De vereniging heeft een archief.
b. Het bestuur benoemt de beheerder van het archief en stelt diens taken vast.
Artikel 17
a. De vereniging heeft een internet-website: www.spirula.nl.
b. De website geeft bekendheid aan de vereniging en haar activiteiten en verwijst naar
malacologische en daaraan gerelateerde websites in Nederland en daarbuiten;
c. De website wordt beheerd door een webmaster die door het bestuur wordt benoemd.
Artikel 18
De vereniging organiseert minimaal tien keer per jaar een bijeenkomst van leden ter
bevordering van de kennis over de malacologie en de onderlinge contacten.
Artikel 19
Alle leden die op enigerlei wijze werkzaamheden verrichten ten behoeve van de
vereniging:
a. hebben voor wat betreft de onderwerpen die de hun toevertrouwde taken raken
toegang tot de vergaderingen van bestuur;
b. zijn voor de uitvoering van de hun toevertrouwde taken verantwoording schuldig aan
het bestuur.
Artikel 20
In aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
VI.

OVERIG

Artikel 21
In het Engels wordt de naam van de vereniging vertaald als “Netherlands Malacological
Society.”
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Agendapunt 15: Verslag van de secretaris/penningmeester STIBEMAN over
2018
Balans per 31 december 2018
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

2018
4.753
65.182

Totaal uitgaven
BATIG SALDO

2016
10.795
60.003

2015
5.728
60.000
0

2014
27.708

0
3
6.414
-------72.145

0
0
-------27.708

0

14

55

124

-------69.949

-------70.859

-------70.922

2018

2017

2016

2015
0

2014
0

69.949

70.859

70.922

72.145

27.708

-------69.949

-------70.859

-------70.922

-------72.145

-------27.708

2017
55

2016
124

2014
253

1.014
-------1.069

27
-------151

2015
3
47.209
28
-------47.240

27
-------280

2018
137
800

2017
132
1.000

2016
125
1.249

2015
103
2.700

2014
88
0

-------937

-------1.132

-------1.374

-------2.803

-------88

-910

-63

-1.223

44.437

192

Staat van baten en lasten over 2018
INKOMSTEN
2018
Rente
13
Legaat
Donaties
14
-------Totaal inkomsten
27
UITGAVEN
Bureaukosten / bankkosten
Subsidies / Toegekende
aanvragen

2017
10.677
60.127

Toelichting
Staat van baten en lasten
Inkomsten
In het verslagjaar heeft de Stichting slechts een gering bedrag aan rente opbrengsten.
Uitgaven
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Alleen kosten van de bankrekeningen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden.
Besteding aan doelen
In het verslagjaar zijn twee aanvragen voor subsidie aan malacologische activiteiten
gehonoreerd:
€ 400 voor reis- en verblijfkosten voor onderzoek van Kees Margy op La Gomera
€ 400 (gezamenlijk) voor een onderzoek / veldwerk van de Slikken van Viane aan
7 deelnemers
Balans
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat nagenoeg geheel uit aangehouden liquide middelen.
Het verloop is als volgt:
Vermogen ultimo 2017
€
70.859,Bij: negatief saldo baten en lasten (meer besteed)
- 910,--------Vermogen ultimo 2018
€
69.949,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.
Tot besluit
Mijn maximale 6-jaar termijn als bestuurslid zit erop; ik wens mijn opvolger veel succes
met de werkzaamheden.
Purmerend, 23 januari 2019
Aart Dekkers,
Penningmeester

Agendapunt 16: Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2018 en
decharge penningmeester STIBEMAN over 2018
De kascommissie die de boeken over 2018 controleert bestaat uit Ton de Winter en Bram
Breure. Zoals gebruikelijk zal hun verslag op de ALV worden uitgereikt.

Agendapunt 17: Decharge kascommissie over 2018 en benoeming kascommissie
2019
Het is gebruikelijk dat de kascommissie voor NMV en STIBEMAN uit dezelfde personen
bestaat. De kascommissie 2018 bestond uit Ton de Winter en Bram Breure. Wanneer
Bram Breure gekozen wordt als lid van het NMV-bestuur, kan hij niet in de kascommissie
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blijven. Voor hem wordt daarom een opvolger gezocht. Kandidaten die bereid zijn de kas
volgend jaar te controleren kunnen zich melden bij de secretaris.

Agendapunt 18: Plannen STIBEMAN voor 2019
De penningmeester van de NMV is conform de statuten ook penningmeester van de
Stichting Stibeman. Als Bram Breure aangesteld wordt als penningmeester van de NMV
(zie agendapunt 19), zal hij Aart Dekkers ook opvolgen in het bestuur van Stichting
STIBEMAN.
Het bestuur van Stichting STIBEMAN bestaat nu uit:
Anthonie van Peursen voorzitter, Aart Dekkers penningmeester, Ruud Bank secretaris,
Henk Dekker bestuurslid en Jaap de Boer bestuurslid

Agendapunt 19: Benoeming bestuursleden en wisselingen van andere
functionarissen
Bestuursleden
In april 2019 zijn Gab Mulder, Aart Dekkers en Henk Menkhorst aftredend en niet
herkiesbaar, omdat hun maximale bestuurstermijn van 6 jaar er op zit. Het bestuur heeft
twee leden bereid gevonden tot het bestuur toe te treden: Alain van ‘t Woud en Bram
Breure. Alain is bereid de ledenadministratie op zich te nemen en Bram Breure is bereid
penningmeester te worden. Het bestuur draagt deze twee kandidaten graag aan u voor.
De eerste bestuurstermijn van 3 jaar van Anthonie van Peursen en Hannco Bakker is
afgelopen. Zij stellen zich herkiesbaar voor een tweede termijn van 3 jaar. Het bestuur
stelt voor hen opnieuw te benoemen. In april 2018 liep de eerste bestuurstermijn van
Sylvia van Leeuwen af. De ALV van 2018 is vergeten haar opnieuw te benoemen.
Aannemend dat daar geen bezwaar tegen was heeft zij haar functie als secretaris
voortgezet. Het bestuur stelt voor haar alsnog voor een tweede termijn te benoemen.
Deze tweede termijn loopt dan nog 2 jaar door.
Ook in het verleden heeft het bestuur steeds uit 6 personen bestaan en dit aantal wordt
voorlopig voldoende geacht. Tegenkandidaten kunnen bij de secretaris worden
voorgedragen tot aanvang van de algemene ledenvergadering. Zoals in het huishoudelijk
reglement is vermeld, moet de voordracht van tegenkandidaten geschieden door ten
minste drie stemgerechtigde leden.
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:
Bram Breure (sinds 2019)
Leden:
Hannco Bakker (sinds 2016), Auke-Florian Hiemstra (sinds 2018) en
Alain van ’t Woud (sinds 2019)
Overige functionarissen NMV
De overige functionarissen in de NMV worden aangesteld door het bestuur, maar op deze
plaats willen wij de leden daarover informeren. Het afgelopen jaar zijn een aantal
wisselingen opgetreden:
 Willem Faber heeft gedurende zeer vele jaren de overzichten nieuw beschreven
mariene molluskensoorten en literatuur mariene mollusken in Spirula verzorgd.
Per 1 januari 2019 draagt hij deze taak over aan Marc Lavaleye. Het bestuur en
de redactie bedanken Willem voor zijn jarenlange bijdrage.

37







Edi Gittenberger maakt sinds 1977 deel uit van de redactie van Basteria. Sinds
2000 was hij ook hoofdredacteur. Vanaf 1-1-2019 neemt Ruud Bank het
hoofdredacteurschap van hem over. Edi Gittenberger blijft wel lid van de redactie.
Gab Mulder verlaat het bestuur, maar wij zijn blij dat hij zich bereid heeft
verklaard de rol van beheerder NMV-archief, handbibliotheek en contactpersoon
naar Naturalis te blijven vervullen.
Deze functie is niet automatisch gekoppeld aan het bestuurslidmaatschap. Het
bestuur is blij dat Gab deze taken wil blijven verzorgen en heeft zijn aanbod in
dank aanvaard.
Frank de Graaf verliet eind 2018 de excursiecommissie. Kees Margry is bereid
gevonden de excursiecommissie te ondersteunen.
Bas Kokshoorn heeft aangegeven dat hij wil stoppen als opmaakredacteur van
Basteria. Een opvolger is nog niet gevonden, zie agendapunt 12 (begroting 2019).
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ruud Bank, hoofdredacteur.

Agendapunt 20: Plannen van het NMV-bestuur voor 2019
Het beleidsplan van de NMV is vorig jaar vernieuwd en op de website geplaatst. Dit is
nog actueel en blijft van kracht.
In 2019 bestaat de NMV 85 jaar. Dit lustrumjaar willen wij op bescheiden wijze markeren
met een extra feestelijke najaarsdag. Suggesties voor het programma zijn van harte
welkom. Verder werken Leo van Gemert en Sylvia van Leeuwen aan een geactualiseerd
en uitgebreid overzicht van NMV-functionarissen en eerbetonen aan leden van de NMV.
Dit zal verschijnen in of bij Spirula. Een eerdere versie hiervan is gepubliceerd bij het 75jarig bestaan in Spirula supplement nr. 2 (2009). De extra kosten voor deze
jubileumuitgave zullen ten laste van een legaat worden gebracht.
We gaan als NMV verder met de voortzetten van de vaste activiteiten: de maandelijkse
bijeenkomsten (tot en met september 2019 in Muzee Scheveningen, en vanaf oktober
2019 in de LiveScience zaal van het nieuwe Naturalis), de uitgave van 3 tijdschriften, de
excursies en het organiseren van twee ALV’s per jaar.
De digitalisering van Nederlandse malacologische tijdschriften wordt in 2019 voortgezet.
In 2019 zal gewerkt worden aan het completeren van artikelen uit Spirula op
www.natuurtijdschriften.nl (met een vertraging van 3 jaar).
Het bestuur onderzoekt tevens de mogelijkheden om de Vita Marina en de Kreukel aan
deze website toe te voegen. Naturalis heeft daar helaas geen budget meer voor en in
verband met de omschakeling naar een nieuwe beheerder van de software achter de
website kunnen op korte termijn ook geen nieuwe tijdschriften aan het systeem
toegevoegd worden. Wij vertrouwen er op dat dit wel weer zal worden opgelost. De
benodigde voorbereidingen zijn omvangrijk, daarom wil het bestuur die wel voortzetten.
Helpende handen hierbij zijn van harte welkom.
Het bestuur overweegt in de toekomst een deel van de digitaliseringswerkzaamheden 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.
Leden die andere ideeën of wensen hebben voor het programma van 2019 kunnen dit
tijdens de ALV kenbaar maken en toelichten. Uw idee heeft meer kans van slagen als er
ook mensen zijn die het idee uit willen voeren.
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Agendapunt 21: Voorstel contributieverhoging per 2020
De kans groot is dat er ook voor 2020 en volgende jaren geen vrijwilliger kan worden
gevonden voor de opmaak van Basteria. Er zijn namelijk niet zo veel leden die de kennis
en vaardigheid hebben om een wetenschappelijk tijdschrift op te maken in een
professioneel vormgevingsprogramma. Het bestuur is van mening dat de begroting van
de vereniging structureel sluitend moet blijven en dat de tijdschriften zo veel mogelijk
kostendekkend moeten worden uitgegeven. Daarom wordt voorgesteld de contributies op
Basteria per 1 januari 2020 te verhogen met € 5,00 per jaar. Als de algemene
ledenvergadering hiermee instemt, worden de contributies voor 2020:
Abonnement
Nederland
Spirula
€ 30,00
Jeugdlid incl. Spirula (tot 18 jaar, alleen in
€ 15,00
Nederland)
Basteria
€ 35,00
Vita Malacologica
€ 25,00
Spirula+Basteria
€ 55,00
Spirula+Vita Malacologica
€ 47,00
Basteria+Vita Malacologica
€ 52,00
Spirula+Basteria+Vita Malacologica
€ 72,00
Huisgenootlid (alleen in Nederland)
€ 7,00
Bij betaling voor 1 maart van elk jaar geldt een korting van € 5,00.

Buitenland
€ 40,00
Nvt/ N.a.
€ 42,00
€ 30,00
€ 72,00
€ 62,00
€ 64,00
€ 94,00
Nvt/ N.a

Voor 2019 verandert de contributie niet. Mocht alsnog een vrijwilliger voor de opmaak
van Basteria gevonden worden, dan zal de contributieverhoging in 2020 niet worden
doorgevoerd.
De contributie van de NMV is overigens al meerdere jaren niet verhoogd, terwijl de
prijzen en de BTW wel gestegen zijn. Het bestuur kan daarom niet uitsluiten dat op
termijn ook een verhoging van andere contributies nodig zal zijn. Dat zal dan aan de
algemene ledenvergadering worden voorgelegd. Op dit moment vindt het bestuur dat
echter nog niet noodzakelijk.

Agendapunt 22: Rondvraag en sluiting
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Agenda NMV-activiteiten 2019
Datum

Activiteit

23 februari

NMV verenigingsdag in Muzee Scheveningen

23 maart

NMV verenigingsdag in Muzee Scheveningen

6 april

NMV voorjaarsdag met algemene ledenvergadering en lezingen
in Muzee Scheveningen

13 april

Dagexcursie naar De Kaaistoep (bij Tilburg)

20 april

NMV verenigingsdag in Muzee Scheveningen

25 mei

NMV verenigingsdag in Muzee Scheveningen

1 juni

Dagexcursie naar Hardenberg (Vechtpark) en omgeving

8 of 9 juni

Dagexcursie naar het Naardermeer (1.000-soortendag)

29 juni

NMV verenigingsdag in Muzee Scheveningen

29/30 juni

Weekendexcursie naar Noordoost- en Oost-Groningen

24 en 25 augustus

Weekendexcursie Naaldslakken in Zuid-Limburg

31 augustus

Dagexcursie naar het getijdengebieden rondom Rotterdam

augustus*

NMV verenigingsdag

september*

NMV verenigingsdag

28 september

Dagexcursie naar het Urkerbos en omgeving

oktober*

NMV verenigingsdag

november*

NMV najaarsdag, tevens viering 85-jarig bestaan

november*

NMV verenigingsdag

23 november

Dagexcursie naar het strand en het wad van Ameland

december *

NMV verenigingsdag

* Nadere informatie over precieze datum en plaats volgt in Spirula en/of de digitale NMVnieuwsbrief.
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