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Voorjaarsdag met Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse 
Malacologische Vereniging op 4 april 2020 
 
De jaarlijkse voorjaarsdag met de algemene ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 4 april 
2020 in het Naturalis Biodiversity Center, Darwinweg 2, Leiden. Ale leden van de NMV zijn 
uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen en mee te praten over de gang van zaken in de 
vereniging. De zaal gaat open om 10.00 uur. De vergadering wordt gehouden van 10.30 -12.15 uur. 
Na de lunchpauze zijn er twee lezingen.  

 
Programma NMV voorjaarsdag 
10.00 - 10.30 uur Ontvangst met koffie en thee. 
10.30 - 12.15 uur Algemene Ledenvergadering (huishoudelijk gedeelte). 
12.15 – 13.30 uur Lunchpauze. Lunch zelf meenemen of kopen in het museumrestaurant. 
13.30 - 14.30 uur Lezing door Barbara Gravendeel`, “Hoe orchideeën zich tegen slakkenvraat 

beschermen”, over het onderzoek van Richa Kusuma Wati, Barbara Gravendeel 
en Arie van der Meijden 

14.30 - 15.00 uur  Pauze (koffie en thee verkrijgbaar) 
15.00 - 16.00 uur  Lezing door Menno Schilthuizen "Het laatste nieuws over Cepaea-onderzoek: 

citizen science, stadsevolutie en genomica" 
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. 

 
 

Gratis aangeboden 
Na afloop van de ledenvergadering is er voor elk 
aanwezig lid een gratis exemplaar van het 
Schepmanboek beschikbaar. Dit betreft een 
eenmalige aanbieding in verband met de grote 
restvoorraad en geldt alleen op 4 april 2020.  
Ook zal een voorraad overdrukken van 
malacologische artikelen worden uitgedeeld. 
 

 

Praktische gang van zaken 
Zaal en toegang: Het auditorium waar de NMV-dag gehouden wordt, bevindt zich voor de kassa. 
Voor het bijwonen van de NMV-dag hoeft u dus geen toegang tot het museum te betalen. Heeft u 
een Museumjaarkaart, neem die dan mee en laat hem scannen bij de kassa, dan steunt u het 
museum dat ons zo gastvrij ontvangt.  
Museumbezoek: Het museum is open van 10.00 – 17.00 uur. Met de museumjaarkaart heeft u gratis 
toegang. Leden van de NMV die geen museumjaarkaart hebben maar die ook het museum willen 
bezoeken, kunnen gratis een speciaal toegangsbewijs krijgen. Wilt u daar gebruik van maken, meldt u 
dan aan het begin van de lunchpauze bij Gab Mulder. Het speciale toegangsbewijs geeft alleen recht 
tot bezoek op deze dag.  

https://www.spirula.nl/wp-content/uploads/2016/02/Schepman-cover-HR.jpg
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Adres en bereikbaarheid: Naturalis heeft twee ingangen: Darwinweg 2 (ingang als u met het 
openbaar vervoer komt) en Mendelweg 2 (als u met de auto of fiets komt). Het museum is goed te 
bereiken met het openbaar vervoer: het museum ligt op loopafstand van treinstation Leiden 
Centraal. Neem de uitgang LUMC-zijde. De looproute is duidelijk aangegeven met ANWB-borden. Wij 
raden aan om met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Bij de ingang aan de Mendelwegzijde 
is een fietsenstalling.  
Parkeren: Naturalis heeft meerdere parkeerplaatsen. Parkeertickets kosten € 7,50 per dag. Het is 
niet mogelijk om per uur te betalen. Het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn 4 parkeerplaatsen voor 
mindervaliden. Wanneer de parkeerplaats vol is, kunt u naar parkeergarage Morspoort op tien 
minuten loopafstand van het museum. Ook kunt u het parkeerterrein aan de Haagweg gebruiken, 
vanuit daar brengt een cityshuttle-busje u gratis naar Naturalis (en andere locaties in de binnenstad). 
Eten en drinken: Voor aanvang van de vergadering en in de theepauze is de koffie en thee voor 
rekening van de NMV. Deze wordt geserveerd in de ruimte naast het auditorium. In het auditorium 
mag niet gegeten worden. Overige consumpties moet u zelf betalen. Het restaurant op de begane 
grond is open van 9.30 uur tot 17.30 uur. Dit restaurant is voor de kassa, hier hebt u dus geen 
museumkaartje nodig. Op de 5e etage van het museum is een koffiecorner. Eigen meegebrachte 
lunch eten is alleen toegestaan in de foyer naast het auditorium en in het café op de 9e etage (9e 
etage alleen toegankelijk met een toegangsbewijs voor het museum). 
Toegankelijkheid: Museum Naturalis is rolstoelvriendelijk en toegankelijk voor compacte 
scootmobiels. Er zijn rolstoelen te leen bij Naturalis. Het hele museum is te bereiken voor mensen 
met een beperking. Er zijn twee liften en alle trappen zijn voorzien van leuningen en rustpunten. 
Hulphonden zijn van harte welkom, maar huisdieren niet. Toiletten voor mindervaliden zijn op de 
begane grond en 9e verdieping. Gewone toiletten zijn op de begane grond en op de 3e, 5e en 9e 
verdieping. 

 
Agenda algemene ledenvergadering (HUISHOUDELIJK GEDEELTE)  
 
1. Opening en agenda 
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de algemene ledenvergadering NMV van voorjaar 2019 
4. Uitslag van de leden-enquête 2020 
5. Verslag van de secretaris over 2019 
6. Verslag van de redactie van Spirula over 2019 
7. Verslag van de redactie van Basteria over 2019 
8. Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2019 
9. Verslag van de webmaster over 2019 
10. Verslag van de coördinator NMV contactdagen, beheerder NMV archief en NMV handbibliotheek 

over 2019 
11. Verslag van de excursiecommissie over 2019 
12. Verslag van de penningmeester over 2019 
13. Verslag van de kascommissie NMV over 2019 en decharge penningmeester 2019 
14. Verslag van de secretaris / penningmeester inzake STIBEMAN over 2019 
15. Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2019, decharge penningmeester 2019 
16. Decharge kascommissie 2019 en benoeming kascommissie 2020 
17. Plannen van STIBEMAN voor 2020 
18. Samenstelling bestuur en wisselingen van andere functionarissen 
19. Plannen bestuur NMV voor 2020 
20. Voorstel contributieverhoging per 2021 
21. Rondvraag en sluiting 
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VERGADERSTUKKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NEDERLANDSE MALACOLOGISCHE 
VERENIGING OP 4 APRIL 2020 
 
 

Agendapunt 3: Verslag algemene ledenvergadering NMV van voorjaar 2019 

 
Verslag Algemene ledenvergadering NMV d.d. 6 april 2019 in Muzee Scheveningen 
 
Aanwezig: Anthonie van Peursen (voorzitter), Hannco Bakker, Ruud Bank, Froukje Basters, Peter 
Breeman, Bram Breure, Adri Burger, Henk Dekker, Aart Dekkers, Joop Eikenboom, Willem Faber, Leo 
van Gemert, Edi Gittenberger sr., Arjan Gittenberger, Adrie Gittenberger, Edi Gittenberger jr., twee 
kleinkinderen Gittenberger, Jeroen Goud, Frank de Graaf, Bavius Gras, Guus Gulden, Ad Hovestadt, 
Bert Jansen, Wim Kuijper, Marc Lavaleye, Sylvia van Leeuwen, Gerard Majoor, Mello Mellema, Henk 
Menkhorst, Rina Mounoury, Gab Mulder, Jan Johan ter Poorten, Jan de Quaasteniet, Harry Raad, Han 
Raven, Michiel Schipper, Ronald Seitzinger, George Simons, Marian Slooff, Hans van Straaten, Marco 
Verheijen, Rob Vink, Henk Vonk, Ton de Winter, Alain van ’t Woudt en Theo Ykema.  
 
Afwezig met kennisgeving: Philip Arens, Jaap de Boer, Jordy van der Beek, Jan Buijse, Ate de Heij, 
Bart van Heugten, Auke Florian Hiemstra, Huub Huneker, Lies Huneker-Konijn, Bas Kokshoorn, Hugo 
Kool, Margreet Kouwenhoven, Gijs Kronenberg, Jan Kuiper, Wim Maassen, Kees Margry, Tello 
Neckheim, Jos van Ooijen, Jasper Schaaf, Hetty Wust. 
  
 
1. Opening en agenda 
Anthonie van Peursen opent de vergadering. 
De voorzitter memoreert de leden die afgelopen jaar overleden zijn: de heren Harms en Oke in2018 
en de heer Grabijn in 2019. Ook memoreert hij de heer Delsaert uit België, die weliswaar geen lid 
was van de NMV maar die voor de NMV meerdere lezingen heeft gehouden en zijn sporen heeft 
verdiend in de malacologie vanwege zijn publicaties over de landslakken van de Solomons eilanden. 
Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan hen.  

 
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Anthonie van Peursen doet een aantal mededelingen: 

- De samenstelling van de kascommissie is door omstandigheden gewijzigd. Ton de Winter 
heeft Bram Breure vervangen omdat Bram kandidaat is voor de functie van penningmeester. 
Frank de Graaf heeft Ad Hovestadt vervangen omdat Ad met vakantie was ten tijde van de 
controle. 

- Tijdens de pauze zijn te koop: het Schepmanboek, de mariene atlas en NMV T-shirts;  

- Er zijn drie aanmeldingen voor de ledenbijdragen die vanmiddag op het programma staan: 
Theo Ykema over schelpen die een collega voor hem verzamelde in Thailand; Ton de Winter 
over onderzoek naar landslakken in verwarmde kassen dat hij samen met Tello Neckheim wil 
gaan doen; Sylvia mede namens Tello Neckheim en Arno Boesveld over de achteruitgang van 
de Nauwe korfslak en andere landslakken in de duinen door het natuurbeheer en de 
ontwikkelingen rond het soortenbeleid.  

- Op zaterdag 9 nov zal de najaarsdag gehouden worden met een feestelijk tintje vanwege het 
85-jarig bestaan van de vereniging. 

Tot slot spreekt hij zijn hartelijke dank uit aan allen die zich voor de vereniging inzetten en aan 
Muzee Scheveningen voor het beschikbaar stellen van de ruimte. 
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3. Verslag van de algemene ledenvergadering NMV van voorjaar 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
N.a.v. het verslag geeft Sylvia van Leeuwen een bericht door van Tello Neckheim. Het is Tello (nog) 
niet gelukt om een groepsaccount aan te maken in Waarneming.nl. Dat heeft te maken met 
tijdgebrek in combinatie met de vernieuwingen die hebben plaats gevonden in de invoerportaal. De 
wijzigingen beginnen nu vorm te krijgen en Tello zal het groepsaccount alsnog aanmaken. Daarmee 
kunnen waarnemingen van NMV-excursies worden ingevoerd in waarneming.nl. 
 
4. Verslag van de secretaris over 2018 
Theo Ykema vraagt hoe het kan dat 67 leden geen Spirula hebben (pag. 12 bovenaan). Sylvia van 
Leeuwen antwoordt dat gaat om leden die wel Basteria en/of Vita maar geen Spirula willen 
ontvangen en dat mag. Een groot deel daarvan zijn buitenlandse instituten. 
Gerard Majoor vraagt naar de digitalisering van NMV-tijdschriften op natuurtijdschrijften.nl: wordt 
de website nog aangevuld met nieuwenummers? Hannco Bakker antwoordt dat dit momenteel 
tijdelijk niet mogelijk is. Het uploadprogramma voor de website werd namelijk beheerd door UVA 
Amsterdam, maar deze levert geen diensten meer aan Naturalis. Naturalis zoekt nu naar ander 
systeem. Zodra dat geïnstalleerd is, kan er weer overlegd worden over aanvulling van de website. 
Ondertussen zorgt de NMV wel dat de Pdf’s van nieuw verschenen tijdschriften klaar staan. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Verslag van de redactie van Spirula over 2018 
N.a.v. een opmerking van Theo Ykema wordt bevestigd dat het gaat om de nrs. 414-417 in plaats van 
214-217. Het verslag wordt op dit punt gecorrigeerd en vastgesteld. 
Ton de Winter geeft complimenten voor hoe Spirula er nu uitziet en de omvang van het tijdschrift. 
Anthonie roept Willem Faber naar voren. Willem heeft zich vele jaren aan Spirula bijgedragen, met 
de beursberichten berichten over postzegels met schelpen, de nieuw verschenen boeken en – meest 
omvangrijk - de literatuurrubriek. Mede namens het bestuur bedankt hij Willem hartelijk voor zijn 
inzet en overhandigt hem speciale schelpenpostzegels die het bestuur voor hem heeft laten maken 
en een bos bloemen. 
 
6. Verslag van de redactie van Basteria over 2018 
Verslag vastgesteld. 
Anthonie van Peursen bedankt Edi Gittenberger en Bas Kokshoorn voor hun jarenlange inzet en is blij 
dat Ruud Bank het hoofdredacteurschap op zich neemt. Ook licht hij toe dat het bestuur nog geen 
nieuwe lay-out redacteur als opvolger voor Bas heeft kunnen vinden. De opmaak is daarom tijdelijk 
uitbesteed aan Jan Johan ter Poorten. 
Ruud Bank meldt dat de nieuwe Basteria vandaag is uitgekomen, enkele exemplaren liggen vandaag 
ter inzage. Basteria is gisteren op de post gedaan door Jan Kuiper. 
Er zijn geen vragen over het verslag en het wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ingelast agendapunt: Benoeming erelid 
 Nadat Edi Gittenberger de zaal is uitgelokt stelt de voorzitter een ingelast agendapunt aan de orde. 
Vanwege de grote verdiensten van Edi Gittenberger voor de malacologie in het algemeen en 
vanwege zijn grote inzet voor de NMV heeft het bestuur besloten Edi Gittenberger voor te dragen als 
erelid van de vereniging. Hij vraagt of de aanwezige leden daarmee in kunnen stemmen. Het voorstel 
wordt bij acclamatie aangenomen. 
Hij vraagt de aanwezige leden van de familie Gittenberger plaats te nemen op de voorste rij, 
wanneer Edi de zaal weer binnenkomt, wordt hij door Anthonie van Peursen gefeliciteerd met zijn 
benoeming tot erelid. Anthonie van Peursen noemt daarbij de vele jaren dat Edi zich voor de NMV 
heeft ingezet als redacteur, hoofdredacteur en voorzitter van de vereniging. Ook heeft Edi via zijn 
publicaties en zijn werk bij Naturalis een belangrijke bijdrage geleverd aan de malacologie. Hij noemt 
ook dat Edi niet-professionele malacologen altijd heeft geholpen en gestimuleerd. Anthonie geeft 
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daarbij twee persoonlijke voorbeelden. Hij heeft samen met Edi iets geschreven over de twee 
nieuwe soorten Corbicula’s die sinds circa 1990 voorkomen in de Nederlandse grote rivieren, en hij 
en Edi hebben samen een presentatie gegeven van de zoekkaart landslakken voor het programma 
Vroege Vogels. 
Edi reageert dat dit voor hem als een totale verrassing komt. In aanwezigheid van familieleden. Hij 
bedankt de leden dat niemand geprotesteerd heeft tegen zijn benoeming. 
 
7. Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2018 
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Desgevraagd geeft Jan Johan ter Poorten aan dat de volgende Vita over koppotigen zal gaan. 
 
8. Verslag van de webmaster over 2018 
Bram Breure vraagt of er enig inzicht is hoe vaak elke pagina wordt bezocht en waar de bezoekers 
vandaan komen? Hannco Bakker antwoordt datje niet kunt zien waar mensen vandaan komen, maar 
het aantal bezoekers per pagina kan de webmaster wel zien. Dat wordt nu echter niet standaard 
bijgehouden. Wellicht kan het in de toekomst in het verslag vermeld worden. Bram reageert dat die 
informatie wel kan helpen bij ontwikkeling van de website. 
Jan Johan ter Poorten heeft contact gehad met Joost van der Laan, de bouwer/ host van de website. 
Die is het opgevallen dat vrij veel mensen een keer op de website komen en dan weer wegklikken, en 
dus kort blijven. Er zijn wel tools om te zorgen dat mensen meer doorklikken en langer op de website 
blijven.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
9. Verslag van de coördinator NMV contactdagen, beheerder NMV archief en NMV 

handbibliotheek over 2018 
De voorzitter bedankt Joop Eikenboom, Henk Menkhorst, Guus Gulden en Gab Mulder die zich zeer 
inzetten voor het goede verloop van de verenigingsdagen. De opkomst is goed met 25 a 30 leden per 
keer en een uitschieter naar 36. De dagen voldoen dus aan de vraag en zijn ook goed voor de 
onderlinge contacten. 
Jan Johan ter Poorten wijst op een typefout in het verslag: Papillocardium moet zijn: Papilicardium. 
Het verslag wordt op dit punt aangepast en verder goedgekeurd. 
Gab Mulder deelt mee dat we tot en met september te gast zijn bij Muzee, vanaf oktober gaan de 
verenigingsdagen weer in de LiveScience-zaal in Naturalis plaatsvinden. 
Henk Menkhorst geeft aan dat het voor de organisatoren fijn is als leden aangeven welke groep ze 
graag behandeld willen zien en nodigt de leden uit wensen kenbaar te maken. 
 
10. Verslag van de excursiecommissie over 2018 
De samenstelling van de excursiecommissie is onlangs iets gewijzigd. Jaap de Boer en Bert Jansen 
blijven aan, Kees Margry wordt toegevoegd als adviseur. Met een applaus van de zaal wordt Frank de 
Graaf - die uit de excursiecommissie gaat - bedankt. 
N.a.v. vragen wordt toegelicht dat er in het kader van het 5000-soortenjaar 2 excursies waren: strand 
en duin. Het verslag van de strandexcursie wordt overgelaten aan de SGW en het Zeepaard omdat de 
meeste deelnemers uit die organisatie kwamen. Het verslag van de duinexcursie komt in de Spirula. 
N.a.v. een opmerking van Theo Ykema op p. 18 halverwege: het verslag van de excursie naar 
Terschelling komt niet in het voorjaarsnummer maar stond al in het winternummer van Spirula. Het 
verslag wordt op dit punt aangepast en verder goedgekeurd. 

 
11. Verslag van het Van Bruggensymposium 2018 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Een uitgebreider verslag is verschenen in de Spirula. 
Anthonie van Peursen vond het symposium zeer geslaagd. Ruud Bank bevestigt dat en vertelt dat 
een aantal aanwezigen de volgende dag naar Brugge is gegaan om te overleggen, met als gevolg dat 
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er nieuw leven is geblazen in Molluscabase. Er is afgesproken om meer land- en zoetwatersoorten 
toe te voegen en dat gaat nu heel hard.  
Ton de Winter wijst op een verslag dat door Ben Rowson gemaakt is in Mollusc World, en dat de 
informele contacten tijdens symposium hebben geleid tot een gezamenlijk internationaal artikel dat 
onlangs is verschenen in het Journal of Conchology. Hij zou het toejuichen als de NMV vaker dit soort 
symposia zou organiseren. De voorzitter is het daar mee eens maar wijst wel op de hoeveelheid werk 
die daar aan vast zit. 
 
12. Verslag van de penningmeester over 2018  
Aart Dekkers is blij dat Bram Breure hem op wil volgen. Hij licht toe dat de vorderingen op de 
contributies zijn teruggelopen door twee oorzaken: door alsnog betalen na aanmanen en door het 
afboeken van oninbare bedragen. Een deel van de afgeboekte contributies zijn onlangs toch nog 
binnengekomen. Er is ongeveer € 1.800 afgeboekt als oninbaar en dat is mede verantwoordelijk voor 
het negatieve exploitatieresultaat.  
Aart spreekt zijn zorgen uit over de begroting van 2019, die niet sluit. Dat komt door kostenstijging 
van de verenigingsuitgaven. De kosten voor de opmaak van Basteria kan in 2019 niet uit de 
contributie gedekt worden. De ambitie om van de Basteria-redactie om het tijdschrift te laten 
groeien, zal leiden tot hogere druk- en portokosten. Ook de nieuwe Spirula was dikker dan normaal. 
De redacties zijn verantwoordelijk voor de inhoud, maar het bestuur is verantwoordelijk voor de 
financiën. Het bestuur zal met de redacties gaan overleggen over een oplossing. 
Op p. 20 van de jaarstukken is te zien wat het vermogen van de vereniging is. N.a.v. vragen uit de ALV 
vorig jaar heeft Sylvia van Leeuwen de legaten in kaart gebracht, zie de Spirula. Voortaan wordt de 
stand van de legaten en het gebruik ervan vermeld in het jaarverslag van de penningmeester. Per 1 
januari 2019 was de stand bijna € 59.000 legaten, dit bedrag is bedoeld voor bijzondere activiteiten. 
Het eigen vrije vermogen van de NMV om negatieve resultaten op te vangen is € 23.000. Het bestuur 
wil de legaten niet gebruiken om de contributie laag te houden. Wel wil het bestuur het instaptarief 
met Spirula laag houden om geen drempel op te werpen voor nieuwe leden. Een kostenbesparing is 
gerealiseerd door een andere drukker voor de Vita te zoeken, met dank aan Jan Johan ter Poorten 
die het initiatief heeft genomen. Het ledenaantal loopt langzaam terug door vergrijzing.  
Peter Breeman vraagt waarom de tijdschriften worden verstuurd naar leden die niet betaald 
hebben? Bij BVC stopt de verzending meteen als men niet betaalt. Aart Dekkers antwoordt dat apart 
nasturen extra duur is. Daarom wordt eerst het resultaat van de aanmaning afgewacht. Ook Theo 
Ykema vindt het royeren van wanbetalers een goede zaak. 
Leo van Gemert vraagt of het uitgeven van tijdschriften als PDF iets voor de NMV is, in navolging van 
SIM? Hannco Bakker antwoordt dat een websysteem voor een volledig digitaal tijdschrift technisch is 
nogal ingewikkeld is, waarvoor het bestuur geen expertise heeft: je moet PayPal op je website 
hebben, en het vraagt om veel extra startkosten. Daarom is dat vooralsnog uitgesteld. 
Gerard Majoor geeft aan dat de Spirula-redactie het betreurt dat drukkosten hoger zijn geweest, 
maar dat zij ook blij zijn dat zoveel leden in Spirula schrijven. Anthonie antwoordt dat de intentie van 
het bestuur is om dit samen met redactie te bespreken. Aart Dekkers geeft complimenten aan de 
redactie voor de inhoud en de opmaak. De overstap van 6 naar 4 nummers heeft veel kosten 
bespaard, maar we moeten wel blijven letten op het budget 
Jeroen Goud meldt dat de drukkosten per pagina van de tijdschriften nu ongeveer in zelfde orde van 
grootte zit. Hij denkt dat daar weinig winst te halen valt. Kosten kunnen dan alleen verlaagd worden 
door minder pagina’s te publiceren. Hij ziet de 284 pagina’s Spirula van afgelopen jaar als 
uitzondering, normaal zijn er minder pagina’s.  
Sylvia van Leeuwen vraagt wat de voorkeur van de leden is: meer pagina’s/ meer contributie, of 
minder pagina’s/ lagere contributie? De reacties zijn verdeeld. Han Raven vindt dat Spirula enorm 
vooruit is gegaan, maar dat je geen concurrentie tussen de bladen moet willen. Elk blad heeft een 
eigen doelgroep en moet de eigen kosten dekken. Ton de Winter vindt dat Spirula niet dikker moet 
worden. Peter Breeman vindt dat het best meer mag kosten als dat nodig is. 
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Anthonie van Peursen sluit de discussie af met de mededeling dat het bestuur zich er over gaat 
buigen in overleg met de redacties. 
 
Het verslag van de penningmeester wordt vastgesteld met een verduidelijking: het opvragen van een 
offerte gebeurt in overleg met de redactie. 
 
13. Verslag van de kascommissie NMV over 2018 en decharge penningmeester 2018 
Zoals aan het begin van de vergadering toegelicht, is de samenstelling van de kascommissie 
gewijzigd. Ton de Winter en Frank de Graaf hebben de kas gecontroleerd. De kascommissie heeft de 
stukken op 20 maart bekeken brengt mondeling verslag uit.  
Ton de Winter licht toe dat hij en Frank zich beiden financieel niet goed onderlegd voelen. Hun 
indruk zeer positief, alleen was de penningmester vergeten de afschriften van de ING rekening mee 
te nemen. Die hebben zij dus niet kunnen zien. Ton en Frank voelen zich onvoldoende zeker om een 
uitspraak te doen over het financiële verslag. Hij heeft daarom met Ad Hovestadt afgesproken dat Ad 
en Ton de kascontrole alsnog gaan doen tijdens de verenigingsdag op 20 april a.s. en dat zij dan 
alsnog een verslag uitbrengen. 
Aart Dekkers vindt jammer dat de kascommissie zich niet durft uit te spreken. Hij vindt dat hij recht 
heeft op decharge op de ALV en niet over 2 weken. Bovendien kan hij op 20 april niet. Ton de Winter 
voegt toe dat het lastig is dat Frank en hij beiden geen ervaring met kascontrole hadden.  
De ledenvergadering gaat akkoord met het mondeling verslag van de kascommissie. Ruud Bank stelt 
voor de penningmeester toch te dechargeren. De vergadering gaat daarmee akkoord. 
 
Aart Dekkers geeft aan dat hij eigenlijk geen penningmeester maar gewoon bestuurslid wilde 
worden, maar er was niemand anders in het bestuur voor deze taak. Hij bedankt Sylvia van Leeuwen 
die hem al die jaren bij zijn taak heeft ondersteund. Ook wenst hij zijn opvolger veel succes.  
 
14. Aanpassing huishoudelijk reglement van de NMV 
Anthonie van Peursen licht toe dat veel speurwerk nodig was om te achterhalen wat de geldige 
versie van het huishoudelijk reglement was. Er zijn wel voorstellen tot wijziging gedaan, maar die zijn 
niet vastgesteld. De versie van 1997 was dus de laatste formeel vastgestelde versie en het 
vertrekpunt voor wijzigingen. Hij spreekt veel dank uit aan Willem Faber die er veel werk in heeft 
gestoken om het wijzigingsvoorstel te maken. Dan geeft hij het woord aan de leden. 
 
Theo Ykema vraagt of op p. 25 punt 3 (artikel 2 nieuw) toegevoegd moet worden: “na 
aanmaningen”? Dat is overbodig.  
Theo Ykema stelt voor de tekst op p. 27: punt 14 (artikel 10 lid b punt 10 nieuw): “hetgeen overigens 
op de agenda is geplaatst.” te vervangen door “de overige op de agenda geplaatste onderwerpen.” 
Dit voorstel wordt overgenomen. 
Theo Ykema vraagt n.a.v. p. 31 bovenaan of het klopt dat er pas na 14 jaar voor het eerst een 
huishoudelijk reglement kwam. Dat klopt. 
Gerard Majoor wijst op een typefout op p 33, nieuw artikel 12 lid b: deze passage moet achter lid a 
staan. De nummers van de leden c en d worden dan b en c. Dit wordt gecorrigeerd. 
Aart Dekkers brengt in dat er nu leden zijn die geen Spirula krijgen omdat zij alleen Basteria en/of 
Vita willen ontvangen. Deze krijgen dan geen uitnodiging voor de ALV via Spirula. Hij stelt voor alleen 
de lezers van Spirula als lid met stemrecht te beschouwen en de anderen als abonnees. De 
medebestuursleden zijn het er niet mee eens. Han Raven merkt op dat in de tabel op p. 39 ook de 
term abonnement wordt vermeld in plaats van lidmaatschap. Ook vindt hij dat de uitnodiging voor 
de ALV ook digitaal verstuurd kan worden. Sylvia van Leeuwen geeft aan dat dit ook gebeurt: de 
uitnodiging staat ook op de website en in de digitale nieuwsbrief. De ALV-agenda en de jaarstukken 
worden op verzoek digitaal verstuurd aan buitenlandse leden. 
Gab Mulder doet de suggestie om een lidmaatschap met stemrecht zonder tijdschriften te 
introduceren voor 10 euro per jaar. In aanvulling daarop kan dan een bedrag per tijdschrift gevraagd 
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worden. Het nieuwe bestuur zou dat in overweging kunnen nemen. Aart Dekkers reageert dat het nu 
al zo ingewikkeld is om te achterhalen waar een contributiebetaling voor is door de vele tarieven, dit 
maakt het nog ingewikkelder. 
Hans van Straaten: Je bent lid van een tijdschrift vanwege de inhoud, mag je ook als je geen lid bent 
een artikel insturen? Ruud Bank antwoordt dat dat klopt, de tijdschriften accepteren ook artikelen 
van niet-leden. 
Aart Dekkers herhaalt dat hij vindt dat het lidmaatschap gekoppeld moet worden aan Spirula en 
zonder Spirula geen lidmaatschap / stemrecht. 
Anthonie van Peursen geeft aan dat het huishoudelijk reglement hier dan aan aangepast moet 
worden, en mogelijk ook de statuten. Dat vergt een zorgvuldige afweging en voorbereiding. Het 
bestuur heeft het voorstel van Aart al eerder besproken en afgewezen vanwege het extra werk. Het 
bestuur zal het nogmaals bespreken. Hij vraagt of de besluitvorming over het huishoudelijk 
reglement moet worden uitgesteld. 
 
Hannco Bakker mist de benoemingstermijn van bestuursleden in het huishoudelijk reglement. Sylvia 
van Leeuwen antwoordt dat dit niet nodig is omdat het al in de statuten staat. De statuten wegen 
het zwaarst, het huishoudelijk reglement is een aanvulling daarop. 
 
Gerard Majoor stelt voor het huishoudelijk reglement nu vast te stellen. Als het bestuur er uit is hoe 
er omgegaan moet worden met het verschil tussen lidmaatschappen en abonnementen, dan kan er 
volgend jaar een voorstel gedaan worden om artikel 11 wel of niet aan te passen. Aart Dekkers doet 
nog de suggestie om de ALV stukken op verzoek toe te sturen. 
 
De wijziging van het huishoudelijk reglement wordt bij acclamatie vastgesteld met inbegrip van 2 
wijzigingen: 

- Artikel 10 lid b punt 10 wordt: “de overige op de agenda geplaatste onderwerpen.” 

- Artikel 12 lid b wordt achter lid a toegevoegd, lid c en d worden lid b en c. 
 
15. Verslag van de secretaris / penningmeester inzake STIBEMAN over 2018 
Aart Dekkers meldt dat het bestuur van Stibeman vindt dat er nog te weinig gebruik gemaakt wordt 
van de subsidies. Het bestuur gaat nog stukje voor Spirula maken om de mogelijkheden onder de 
aandacht te brengen. Hij roept de aanwezigen op om te komen met ideeën en aanvragen. De 
opbrengsten van het vermogen zijn laag door lage rentestand. 
Gerard Majoor vraagt waarom bij activa 2018 een bedrag van € 69.949 staat en bij passiva een 
bedrag van € 70.859. Aart Dekkers: excuus, de € 70.589 moet € 69.949 zijn. Het verslag wordt 
aangepast. 
 
De nieuwe penningmeester van de NMV wordt statutair automatisch de nieuwe penningmeester van 
Stibeman. Aart Dekkers zal na de ALV dus het bestuur van Stibeman verlaten. 
 
16. Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2018, decharge penningmeester 2018 
Voor het verslag van de kascommissie zie agendapunt 13. Het mondelinge verslag van de 
kascommissie wordt bij acclamatie vastgesteld en aan de penningmeester wordt decharge verleend. 
 
17. Decharge kascommissie 2018 en benoeming kascommissie 2019 
Bij acclamatie geeft de ALV decharge aan de kascommissie 2019. 
 
18. Plannen van STIBEMAN voor 2019 
Geen vragen. 
 
19. Benoemingen bestuur, wisselingen van andere functionarissen 
Kascommissie:  
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De ALV benoemt een nieuwe kascommissie voor komend jaar. Leden: Henk Menkhorst en Ton de 
Winter. Reservelid: Jan de Quaasteniet. 
  
Bestuursleden: 
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend voor de vrijkomende functies.  
Hannco Bakker en Anthonie van Peursen zijn aftredend en beschikbaar voor een tweede termijn. 
Omdat dit vorig jaar vergeten was, wordt Sylvia van Leeuwen alsnog herbenoemd voor een tweede 
termijn (die nu nog 2 jaar duurt).  
Bram Breure en Alain van ’t Woudt worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden, Bram als 
penningmeester en Alain is bereid de ledenadministratie te doen.  
De vergadering gaat met alle voorstellen bij acclamatie akkoord. 
 
Anthonie bedankt de vertrekkende bestuursleden met een kleine attentie. Hij bedankt Aart Dekkers 
voor het vele en vakkundige werk als penningmeester. Aart Dekkers werd penningmeester tegen wil 
en dank, maar is blij dat hij zijn steentje aan de vereniging heeft mogen bijdragen. Hij kijkt met veel 
plezier terug op zijn bestuurstijd. 
Ook Henk Menkhorst wordt bedankt voor zijn inzet, voornamelijk zijn taalkundige vaardigheden en 
als vliegende kiep in het bestuur zonder vaste taak leverde hij zijn bijdrage. Henk reageert dat hij 
gezien heeft dat het bestuur nu in een heel andere tijd werkt dan tijdens zijn vorige bestuursperiode.  
Gab Mulder wordt eveneens bedankt voor alles wat hij heeft gedaan. Anthonie is blij dat Gab 
contactpersoon blijft naar Naturalis en de verenigingsdagen. Gab: vond het leuk om zes jaar in de 
verenigingskeuken te staan en is trots op de vereniging. 
 
Tot slot bedankt Anthonie van Peursen alle andere aftredende personen zoals genoemd in de 
jaarstukken. 
 
20. Plannen bestuur NMV voor 2019 
Geen vragen. 
 
21. Voorstel contributieverhoging per 2020 
De voorgestelde contributieverhoging voor Basteria dient om de opmaak te kunnen uitbesteden. Als 
er alsnog iemand gevonden wordt, kan de verhoging achterwege blijven. 
Ruud Bank reageert desgevraagd dat hij het met het voorstel eens is, en dat het in overleg tot stand 
is gekomen. Hij is trots op het tijdschrift en zou het graag in de ‘Science Citation Index’ krijgen om 
meer auteurs van instituten aan te trekken. Hij werkt er nu aan dat voor elkaar te krijgen.  
Willem Faber merkt op dat het gaat om contributieverhoging, maar er staat abonnement. Het gaat 
inderdaad om contributieverhoging. 
Geen van de aanwezigen heeft bezwaar tegen de voorgestelde verhoging en het voorstel wordt 
goedgekeurd. 
 
22. Rondvraag en sluiting 
Harry Raad biedt een aantal publicaties aan voor de liefhebbers. Deze wisselen vlot van eigenaar. 
Theo Ykema vraagt waar de presentielijst is. Deze is door Gab Mulder opgemaakt. Ook prijst hij de 
Tv-serie “rond de Noordzee” op de Belgische TV. Deze zal ook nog in Nederland uitgezonden worden. 
En hij noemt een nieuw boek dat verschenen is over kleine musea in Nederland. Daar staat o.a. een 
stukje over schelpenmuseum Zaamslag in. 
Hannco Bakker geeft informatie over de werkgroep verjonging. Bart van Heugten is afwezig, maar op 
zijn initiatief is een werkgroep opgericht die bezig is te kijken hoe je jonge leden kunt werven. 
Samenstelling van de werkgroep: Jordy van der Beek, Auke Florian Hiemstra, Arie Twigt, Alain van ’t 
Woudt. Bart van Heugten en Hannco Bakker. De groep werkt vooral via mailcontact. 
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Rina Mounoury vraagt of de NMV belangstelling heeft voor oude kreukels en een plakboek met 
herinneringen aan de Kreukelgroep. Anthonie van Peursen zal bespreken of dat iets is voor het NMV 
archief.  
Sylvia van Leeuwen biedt schelpen en een lamp aan. Deze komen uit de collecties van Ruud van den 
Boogerd en Willem Klootwijk (en de meeste ooit afkomstig van wijlen Daan Smits). Deze collecties 
zijn geschonken aan de NMV. Ook biedt zij haar dubbele schelpen aan uit de collectie van Alko van 
der Wiel. In de pauze zoeken belangstellende leden uit wat er van hun gading bij is. Het restant gaat 
deels naar Muzee en een ander deel wordt gebruikt om uit te delen aan kinderen op de NMV stand.  
Om 12.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 

Agendapunt 4: Uitslag van de leden-enquête 2020 

 
Begin 2020 is via email en internet een enquête verspreid onder de Nederlandstalige leden van de 
NMV. De uitslag van de enquête op hoofdlijnen ontvangt u als aparte PDF, tegelijk met deze 
vergaderstukken. De redacties, de excursiecommissie en de webmaster hebben ook meer 
gedetailleerde uitslagen en suggesties ontvangen die betrekking hadden op hun activiteit. Zij kunnen 
zelf afwegen hoe zij daar gebruik van kunnen maken bij hun verdere werkzaamheden. Vragen over of 
naar aanleiding van de uitslagen kunnen besproken worden tijdens de algemene ledenvergadering. 
Het bestuur heeft de uitslagen betrokken bij de plannen en voorstellen voor de komende jaren en zal 
dat ook de komende tijd blijven doen.  
 
 

Agendapunt 5: Verslag van de secretaris over 2019 

 
In 2019 bestond de NMV 85 jaar en dat was de aanleiding voor enkele bijzondere gebeurtenissen. 
Tijdens de ALV van april 2019 werd Edi Gittenberger benoemd tot erelid van de vereniging vanwege 
zijn grote verdiensten voor de malacologie en de vele functies binnen de NMV die hij vervuld heeft, 
vooral in het bestuur en in de redactie van Basteria. Het jubileum werd in het najaar gevierd met 
twee speciale activiteiten: een jubileumdag op 9 november in Muzee Scheveningen (zie verslag in 
Spirula nr. 422) en de publicatie van supplement 3 bij de Spirula nr. 421 waarin de “kopstukken van 
de NMV” centraal stonden: de malacologische levensverhalen van trouwe leden en leden die zich 
zeer verdienstelijk gemaakt hebben voor de verenging. Ook een compleet en actueel overzicht van 
functionarissen van de NMV en Stichting Biologia Maritima zijn er in opgenomen. Dit supplement is 
mogelijk gemaakt dankzij een legaat van J.G.B. Nieuwenhuis en mevrouw G.W.J. Nieuwenhuis-
Verveen. De jubileumdag werd bijgewoond door meer dan 85 leden. Tijdens de jubileumdag zijn 
NMV- erepenningen uitgereikt aan Gijs Kronenberg en Jeroen Goud als dank voor de vele jaren dat 
zij zich ingezet hebben voor de NMV en de Stichting Biologia Maritima, vooral in de redacties van de 
tijdschriften. 
Verder organiseerde de NMV de maandelijkse verenigingsdagen (verslag zie agendapunt 10) en 
diverse excursies (verslag zie agendapunt 11).  
 
De verenigingsdagen zijn uitgegroeid tot zeer leerzame bijeenkomsten van hoog niveau, dankzij de 
voortdurende inzet van Joop Eikenboom, Henk Menkhorst en Guus Gulden, waarvoor dank. Joop 
Eikenboom zorgt ook steeds dat de vaste bezoekers van de verenigingsdagen vooraf informatie 
ontvangen over het programma en de lijst te behandelen soorten. U kunt zich daarvoor bij hem 
aanmelden. Gab Mulder zorgde voor de logistieke organisatie en de contacten met Muzee en 
Naturalis. Eind 2019 droeg hij deze taken over aan Hannco Bakker. Gab blijft als bibliothecaris wel 
voor de handbibliotheek zorgen. Wij bedanken Gab Mulder voor de uitstekende organisaties 
gedurende al die jaren.  
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Alle tijdschriften verschenen dit jaar op tijd en waren rijkelijk gevuld (zie de verslagen van de 
redacties): 4 nummers van Spirula, 2 nummers van Basteria en 1 nummer van Vita Malacologica. 
Omdat ook in de loop van 2019 geen vrijwillige lay-out redacteur kon worden gevonden voor 
Basteria, heeft het bestuur besloten dit werk ook komend jaar professioneel tegen een vergoeding te 
laten doen door Jan Johan ter Poorten. Basteria was dit jaar veel dikker dan normaal. Dat werd mede 
mogelijk gemaakt door een forse auteursbijdrage, waarvoor dank. De nieuwe hoofdredacteur heeft 
de ambitie de Basteria ook de komende jaren dikker te maken dan voorheen. Dit heeft gevolgen voor 
de kosten en dus voor de contributie. Op de ALV 2020 zullen wij de leden vragen wat zij hier van 
vinden. 
 
Sinds 2015 zijn de oude jaargangen van de NMV tijdschriften CB, Spirula en Basteria digitaal gratis 
voor iedereen beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Na een eerste grote slag door 
Naturalis, moet de vereniging nu zelf zorgen dat nieuwe jaargangen en ontbrekende nummers 
worden toegevoegd. Streven is dit te doen met een vertraging van 3 jaar. In 2019 hebben Hannco 
Bakker en Gab Mulder samen met Jeroen Goud het digitaal archief voor de Spirula-artikelen op deze 
website aangevuld (voornamelijk supplementen), zodat dat compleet is. Zodra het nieuwe systeem 
operationeel is kunnen ze aan de website worden toegevoegd. Tot die tijd zijn ze verkrijgbaar via 
Hannco Bakker. De artikelen uit het Correspondentieblad zijn reeds compleet beschikbaar. Voor de 
completering van Basteria-artikelen zijn voorbereidingen getroffen. 
 
Het bestuur wil graag dat ook De Kreukel (uitgave van de Malacologische Contactgroep Amsterdam 
en omstreken) aan deze website wordt toegevoegd. De eerste voorbereidingen zijn daarvoor 
getroffen: Cor Karnekamp heeft toestemming gegeven, er is een complete serie bijeengebracht die 
gescand kan worden en het overleg met Naturalis is gestart. Verdere uitvoering wacht nu op het 
aanbrengen van noodzakelijke technische vernieuwingen achter de schermen van de website door 
Naturalis. 
 
De digitale nieuwsbrief wordt gemaakt door ondergetekende en verscheen in 2019 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. Regelmatig sturen ook andere leden nieuwsberichten in. Alle 
inzenders bedankt, en in het bijzonder Hetty die veruit de meeste berichten heeft ingezonden. Mede 
dankzij haar bijdragen zijn dat de laatste tijd zijn ook Engelstalige berichten. Graag hoor ik van de 
leden wat zij van de nieuwsbrief vinden en of wij door moeten gaan met ook Engelstalige berichten. 
Verder wil ik er op wijzen dat de berichten niet op juistheid gecontroleerd worden, de 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten ligt bij de oorspronkelijke bron. Het is 
overigens niet de bedoeling dat de nieuwsbrief gebruikt wordt voor originele artikelen. Inzenders 
daarvan worden doorverwezen naar de Spirula. De nieuwsbrief is gratis en ging eind 2019 naar 321 
personen, waarvan 29 personen geen lid zijn van de NMV. Dat is minder dan eind 2018 omdat leden 
wiens e-mailadres niet meer werkt worden verwijderd. Bent u zo ongewild van de verzendlijst 
afgevallen, geef dan uw actuele mailadres door aan NMV-secretaris@spirula.nl. 
 
Digitale communicatie vindt ook plaats via de website (zie agendapunt 9) en via de facebookgroep 
van de NMV. De facebookgroep is in 2019 verder gegroeid van 375 naar 430 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. Deze worden 
zo goed mogelijk door haar beantwoord, soms met hulp van andere leden. 
 

http://www.natuurtijdschriften.nl/
mailto:NMV-secretaris@spirula.nl


12 

 

De NMV was in 2019 met een stand aanwezig op de beurs in Antwerpen. Wegens gebrek aan 
vrijwilligers waren we dit jaar niet vertegenwoordigd op de SOVON-dag.  
 
De werkgroep verjonging kwam in 2019 niet bij elkaar. Vanuit het bestuur heeft Hannco Bakker zijn 
taken in de werkgroep in 2019 overgedragen aan Auke Florian Hiemstra en Alain van ’t Woudt. 
Verder bestaat de werkgroep uit Bart van Heugten, Arie Twigt en Jordy van der Beek. 
 
Voor de ledenadministratie is in 2019 met hulp van Hannco Bakker een geheel nieuw systeem 
gebouwd. Aanleiding waren nieuwe eisen van de post aan de verzendetiketten die binnen het oude 
systeem (in Microsoft Access) niet goed uitvoerbaar waren en het gebrek aan kennis van Access bij 
de bestuursleden die er mee moesten werken. De ledenadministratie zit nu in een online versie van 
Google spreadsheet. Deze is geplaatst in een afgeschermde omgeving, waardoor de betrokken 
bestuursleden tegelijk in het bestand kunnen kijken en werken. Omdat het takenpakket van de 
secretaris te groot was geworden, is de ledenadministratie is per 1 oktober 2019 overgedragen van 
ondergetekende naar Alain van ’t Woudt. Daarvoor is een nieuw email adres in het leven geroepen: 
ledenadmin@spirula.nl. 
In 2019 zijn vier leden overleden: de heren Cor Grabijn, Erik Busser en Andre Krumperman uit 
Nederland en de heer Wolfgang Rähle uit Duitsland. Begin 2020 overleed de heer Jan van Son. Wij 
wensen Wil Lagerweij, NMV-lid en partner van Andre Krumperman veel sterkte toe met dit verlies.  
 
Bij de omzetting naar het nieuwe systeem (en met het aantreden van de nieuwe penningmeester) is 
de ledenadministratie grondig opgeschoond, waarbij wanbetalers en oud-leden zijn verwijderd. In 
2019 werden 12 nieuwe leden ingeschreven. Eind 2019 telde de NMV 485 leden, 21 minder dan eind 
vorig jaar. De langzame daling van het aantal abonnees per tijdschrift lijkt nog verder door te zetten. 
Per 1-1-2020 zijn opzeggingen ontvangen van 14 (stand 12 febr. 2020) leden en ook waren er net als 
vorig jaar meerdere leden die per 2020 minder tijdschriften willen ontvangen dan voorheen.  
 
Aantal leden/ abonnees op 31 december van elk jaar 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spirula 414 408 422 422 422 425 417 

Basteria 341 332 336 337 335 316 308 

Vita Malacologica 207 209 205 213 217 215 209 

Gewoon Lid (G) 424 404 396 419 428 426 417 

Huisgenootleden (H) 11 11 10 13 14 14 14 

Jeugdleden (J) 5 3 6 6 6 6 6 

Ereleden (E)* 2 2 2 1 1 1 2 

Lid voor het leven (L) 3 3 3 3 3 3 3 

Ruilabonnementen (R) 58 16 15 15 15 17 14 

Via Agent (A) 32 27 37 33 37 39 29 

Totaal aantal leden 538 466 469 490 504 506 485 

 

mailto:ledenadmin@spirula.nl
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* In de tabel staat steeds het aantal ereleden dat op 31 december van dat jaar in leven was. De 
vereniging heeft zes 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) en Prof. Dr. E. Gittenberger (sinds 2019). 
 
De ledenlijst werd voortdurend bijgewerkt. Een nieuwe ledenlijst (PDF) is per e-mail verspreid in 
januari, juni en december 2019. Leden zonder e-mail kunnen een print opvragen bij de secretaris. 
Het bestuur vergaderde in 2019 4 keer. Daarnaast werden weer vele zaken tussendoor per e-mail 
geregeld. Tot slot zorgde de secretaris er voor dat de officiële stukken op de NMV-website werden 
aangevuld en vernieuwd. Ook het in 2019 vastgestelde nieuwe huishoudelijk reglement is daar 
beschikbaar. 
 
Sylvia van Leeuwen, Secretaris 
 
 

Agendapunt 6: Verslag van de redactie van Spirula over 2019 

 
Er verschenen in 2019 vier afleveringen van Spirula (de nummers 418-421) met in totaal 288 pagina’s 
(2014: 220; 2015: 200; 2016: 238; 2017: 208; 2018: 284 pp.; totalen exclusief omslagen). Bovendien 
verscheen er bij Spirula # 421 een Supplement (# 3) ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de 
NMV. Drie van de nummers van 2019 zijn vóór of uiterlijk binnen een week na de geplande 
verschijningsdatum bij de abonnees bezorgd; als gevolg van de vakantieperiode werd Spirula # 420 
pas op 21 in plaats van op 1 september 2019 bezorgd. 
In Spirula # 418 verscheen een ‘in memoriam’ over Alko van der Wiel en in # 421 over Erik Busser. In 
elk nummer van Spirula in 2019 stond een aflevering in de serie ‘Even voorstellen’. Afleveringen in de 
serie ‘De plek’ verschenen in het winter-, voorjaars- en najaarsnummer. Zowel in het winter- als in 
het voorjaarsnummer verschenen twee afleveringen in de rubriek ‘Nieuw in Nederland’; in het 
herfstnummer stond één aflevering. 
Andere vaste rubrieken zijn ‘Excursies en malacologische agenda Nederland’ en de 
literatuurrubrieken. De literatuurrubrieken betreffende mariene mollusken werden verzorgd door 
Marc Lavaleye, de literatuurrubrieken betreffende land- en zoetwatermollusken door Bram Breure. 
Deze beide malacologen verzorgden samen met Jeroen Goud ook de rubriek ‘Nieuwe boeken’. 
Willem Faber verzorgde de rubriek ‘Weekdieren op postzegels’; Guus Gulden de rubriek 
‘Schelpenbeurzen en bijeenkomsten’. 
In 2018 is discussie gevoerd met de redacties van de zustertijdschriften Basteria en Vita Malacologica 
(VM) om tot uniforme richtlijnen voor auteurs in alle drie de NMV tijdschriften te komen. Er zijn 
visies en meningen uitgewisseld maar er werd nog geen consensus bereikt. 
De jubileumbijlage # 3 bij Spirula 421 presenteerde de malacologische levensverhalen van 19 leden 
die al minstens 57 jaar lid zijn en/of die zich minstens 22 jaar actief voor de vereniging hebben 
ingezet. Daarnaast werden in die bijlage alle functionarissen van de NMV van 1934-2019 opgesomd, 
alsmede alle bestuurs- en redactieleden van de Stichting Biologia Maritima (die in 2001 met de NMV 
is gefuseerd). De jubileumbijlage stond onder redactie van Sylvia van Leeuwen en Gerard Majoor; 
Jan-Johan ter Poorten verzorgde de opmaak. De bijlage verscheen op 9 november 2019 tijdens de 
jubileum-najaarsvergadering in Muzee; alle leden ontvingen rond 28 november een exemplaar per 
post. De kosten van deze uitgave werden gedekt uit het legaat dat de NMV ontving van J.G.B 
Nieuwenhuis en mevrouw G.W.J. Nieuwenhuis-Verveen. 
Vergelijking van kwaliteit en prijs van Spirula 421 met de (precies even dikke) jubileumbijlage heeft 
de redactie van Spirula doen besluiten met ingang van 2020 naar die drukker (die ook Basteria en VM 
drukt) over te stappen. 
De toename van het aantal pagina’s van Spirula per jaar sinds 2013 en de fluctuaties van de omvang 
per nummer hebben het bestuur zorgen gebaard in verband met de daarmee gepaard gaande druk- 
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en portokosten. Om de kosten van Spirula beter te kunnen begroten is in goed overleg met het 
bestuur besloten de omvang van Spirula te beperken tot 68 pagina’s per nummer (exclusief omslag). 
Dat streven is met ingang van het zomer- en herfstnummer (# 420: 60 pp., # 421: 56 pp.) 
gerealiseerd. 
De redactie van Spirula [Jeroen Goud (marien en opmaak), Rob Moolenbeek (marien), Gerard Majoor 
(land & zoetwater) en Rob Vink (fotobewerking)] kwam in 2019 niet bijeen. De redactieleden zijn 
inmiddels voldoende op elkaar 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 
 
NB: een visie van het bestuur op de tijdschriften is opgenomen onder agendapunt 19 (plannen 2020).  
 
 

Agendapunt 7: Verslag van de redactie van Basteria over 2019 

 
In 2019 verschenen een tweetal afleveringen van Basteria, No. 1-3 (pp. 1-91) en No. 4-6 (pp. 93-180), 
uitgegeven op respectievelijk 6 april 2019 en 9 november 2019. Zoals bekend is de redactie van 
Basteria dit jaar vernieuwd. Edi Gittenberger heeft zijn hoofdredacteurschap aan Ruud Bank 
overgedragen, en Bas Kokshoorn heeft de opmaak overgedragen aan Jan Johan ter Poorten. Vanwege 
deze wisseling van de wacht heeft ook Basteria een aantal veranderingen ondergaan, mede op 
instigatie van de hoofdredacteur. 
 
Het aantal pagina’s is dit jaar aanmerkelijk hoger dan de jaren daarvoor. Alleen 2016 telde meer 
pagina’s; dit werd veroorzaakt door het Festschrift ter ere van Rob Moolenbeek.  
 

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pagina’s 160 144 120 152 95 112 120 200 128 112 180 

 
 
Het gemiddelde aantal pagina’s in de afgelopen 9 jaar (2016 niet meegerekend) was 127 pagina’s per 
jaar; daar zitten we nu 53 pagina’s boven. Ook was de uitgifte van de nummers aanmerkelijk vroeger 
in het jaar dan anders. De filosofie is: als er een bepaalde omvang is bereikt brengen we het nummer 
uit, zodat auteurs niet langer hoeven te wachten op publicatie van hun artikel dan noodzakelijk.  
 
Het aanbod aan artikelen was zeer gevarieerd: mariene Gastropoda (6), mariene Bivalvia (4), 
Pteropoda (1), landslakken (7), historische malacologie (1) en boekbesprekingen (2). Van de 7 
landslakken artikelen waren er 3 met een volume van slechts 2 pagina’s; de vrees dat met de nieuwe 
hoofdredacteur Basteria zou veranderen in een landslakkentijdschrift is ongegrond gebleken. Er 
werden meerdere nieuwe soorten beschreven: landslakken (7), tweekleppigen (4) en zeeslakken (1). 
Lectotypen werden vastgelegd, en type-localiteiten werden geprecisieerd (en hun waarde 
benadrukt!). Een nieuwe aanwinst voor de Nederlandse mariene fauna (Theora lubrica) werd 
uitgebreid gedocumenteerd in Basteria. Dit verdient navolging, want er worden geregeld nieuwe 
soorten gevonden langs ons kustgebied – hetgeen best internationaal voor het voetlicht mag komen. 
Dergelijke artikelen zijn belangrijk om opgenomen te worden in de “permanent scientific record”, 
vooral gezien alle internationale discussies over de gevolgen van invasieve soorten voor lokale 
soorten. 
 



15 

 

De verzending van Basteria werd weer kundig uitgevoerd door Jan Kuiper waarvoor wij hem zeer 
erkentelijk zijn. 
 
Met het aantreden van een gedeeltelijk nieuwe redactie is het ook tijd voor de vraag: wat is de visie 
van de redactie ten aanzien van Basteria, en wordt die visie gedragen door de vereniging (leden; 
bestuur)? De vraag kan natuurlijk ook andersom gesteld worden.  
 
Hier beantwoorden we de vraag: wat is de visie van de redactie?  
 
De NMV geeft verschillende tijdschriften uit, ieder gericht op hun eigen doelgroep, al zijn er grote 
overlappingen. Basteria is als vanouds het wetenschappelijke tijdschrift van de NMV, en wij zien het 
als het vlaggenschip van de vereniging. Onze vereniging heeft zowel relatief als absoluut gezien veel 
leden; het grootste deel van de leden is Nederlandstalig – we hebben verhoudingsgewijs weinig 
buitenlandse leden. Die buitenlandse leden zijn voornamelijk geïnteresseerd in Basteria en/of Vita 
Malacologica vanwege de taalbarrière. In tegenstelling tot vroeger, wordt dat door de NMV sinds 2010 
ook erkend: je kunt ook lid worden door alleen een abonnement te nemen op Basteria (of Vita 
Malacologica) – een (mede)abonnement op Spirula nemen is nu een bewuste keuze. 
De Nederlandse leden worden goed bediend: Spirula is de afgelopen jaren veel dikker geworden, we 
hebben de Nieuwsbrief, de Facebookgroep, er zijn de maandelijkse determinatiedagen, een tweetal 
ledenvergaderingen, en daarnaast excursies. Daar mogen we trots op zijn. De meer internationale 
(wetenschappelijke) kant van de NMV is de laatste jaren echter niet gegroeid. Als we kijken naar 
Basteria, en we vergelijken dat met andere malacologische tijdschriften, dan vallen er 2 dingen op: 
andere tijdschriften beslaan op jaarbasis al snel 200 pp. of meer en de contributie is hoger.  
 
Voor een wetenschappelijk tijdschrift vinden wij gemiddeld 127 pagina’s per jaar (te) weinig. Daarmee 
komt Basteria in de gevarenzone terecht: er is niet voldoende kritische massa. Dat kost leden en 
weerhoudt buitenlandse leden ervan om lid te worden – terwijl we juist veel leden nodig hebben: de 
drukkosten van extra exemplaren zijn immers relatief laag. Basteria moet o.a. meer volume krijgen om 
de status te verkrijgen die zij verdient: een toonaangevend malacologisch tijdschrift uitgegeven door 
een van de grootste en tevens een van de oudste malacologische verenigingen in de wereld. 
 
Door actieve aanschrijving van auteurs door de redactie is het niet moeilijk om tot een volume van 200 
pagina’s op jaarbasis te komen. Dat beschouwen wij als de noodzakelijke kritische massa voor Basteria. 
Overigens: de lay-out van Basteria is dit jaar aangepast, waardoor er nu gemiddeld 5% meer tekst op 
een pagina kan. Op een volume van 200 pagina’s is dat 10 pagina’s extra ten opzichte van het verleden. 
Met de huidige contributie die betaald wordt voor Basteria zijn 200 pp. echter niet te bekostigen. In 
2019 werd > 1000 euro ontvangen als auteursbijdrage voor 1 publicatie, waardoor het mogelijk werd 
om zonder al te groot financieel verlies 180 pagina’s te drukken in plaats van de door de NMV bestuur 
begrootte (en dus te bekostigen) 150 pagina’s.  
 
Professionals geven er de voorkeur aan om te publiceren in tijdschriften die getooid zijn met een 
impactfactor. Daarvoor dient het tijdschrift eerst te worden opgenomen/geaccepteerd bij Thomas 
Scientific. De ‘impactfactor’ is een maat die weergeeft hoe vaak een wetenschappelijk 
tijdschrift geciteerd wordt. Hoe vaker de artikelen uit een bepaald wetenschappelijk tijdschrift in 
andere tijdschriften worden geciteerd, des te hoger de impactfactor. Het wordt als volgt berekend: 
het aantal keren dat artikelen verschenen in tijdschrift X in 2018 en 2019 wereldwijd worden geciteerd 
in 2020, gedeeld door het aantal artikelen gepubliceerd in tijdschrift X in 2018 en 2019. Voorbeeld: als 
in 2018+2019 in totaal 20 artikelen zijn gepubliceerd in tijdschrift X, en die worden bij elkaar 700 
geciteerd in 2020, dan is de impactfactor van dat tijdschrift 700/20 = 35 (dat wil dus zeggen: ieder 
artikel van 2018+2019 is gemiddeld genomen 35 keer geciteerd (= opgenomen in de literatuurlijst) in 
andere publicaties in 2020). Bij opname bij Thomas Reuters duurt het dus 3 jaar voordat er een impact 
factor kan worden bepaald (dat doet Thomas Reuters zelf, zij screenen alle tijdschriften wereldwijd).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijk_tijdschrift
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijk_tijdschrift
https://nl.wikipedia.org/wiki/Citaat
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De redactie wil in Basteria vaker wat grotere artikelen opnemen. Immers, een revisie van een bepaalde 
groep of een overzicht van een bepaald faunagebied zal vaker geciteerd worden dan een artikel over 
de vondst van een abusievelijk linksgewonden exemplaar van een soort. Dat is niet alleen goed voor 
het prestige (impact) van Basteria, maar zulke artikelen trekken ook meer leden aan. Daarnaast willen 
we proberen series in Basteria te laten verschijnen (zoals destijds de Fossielenatlas of de Conidae 
serie), immers ook dat geeft Basteria een gezicht (en dus bekendheid). En als Basteria eenmaal op de 
lijst van Thomas Reuters staat, zullen ook meer auteurs beroepsmatig in Basteria publiceren (die het 
nu niet mogen doen vanwege de – nogal domme – opgelegde restricties van hun managers). Er staat 
hun immers niets in de weg: de opmaak van Basteria is professioneel en het drukwerk is van hoge 
kwaliteit. Om al deze zaken te accommoderen dient het aantal pagina’s van Basteria omhoog te gaan, 
al was het maar om verstopping van de manuscript pijplijn tegen te gaan. Want als redactie garanderen 
we dat een aangeboden manuscript uiterlijk binnen 6 maanden wordt gepubliceerd (indienen – 
reviewers aanzoeken – aanpassen door de auteurs op basis van opmerkingen van reviewers – 
redactioneel opmaken – correctie drukproeven – drukken). Wij vinden het dan ook opportuun, om de 
ALV te vragen of we als NMV deze richting op willen, uiteraard met de daarbij behorende contributie 
verhoging (dan wel andere bronnen van financiering). Basteria kan daarmee behoren tot de 
toptijdschriften op het gebied van de malacologie. 
 
Ruud Bank, Gijs Kronenberg, Jan Johan ter Poorten, Redactie Basteria 
 
NB: een visie van het bestuur op de tijdschriften is opgenomen onder agendapunt 19 (plannen 2020).  
 
 

Agendapunt 8: Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2019 

 
Nadat we er in 2018 een meer dan dubbeldik nummer uit hebben kunnen brengen met behulp van 
een subsidie uit het legaat van de heer J.G.B. Nieuwenhuis en mevrouw G.W.J. Nieuwenhuis- 
Verveen, zijn we er in 2019 in geslaagd een nummer met een meer gemiddeld aantal pagina’s uit te 
kunnen brengen. Dit maal was het thema “koppotigen”.  
 
VM 18 werd gepubliceerd op 24 december, en omvatte vier artikelen verdeeld over 76 pagina’s met 
bijdragen van in totaal zes auteurs, op één na allen met de Nederlandse nationaliteit. In totaal waren 
er nog aanvullende bijdragen voorzien, maar twee konden geen doorgang vinden in verband met 
tijdgebrek van de auteur. Mede hierdoor kreeg het nummer een geheel Europees tintje, met nog 
eens de nadruk op Nederland en directe omgeving.  
Twee bijdragen zijn omvangrijk en geven een overzicht van resp. de fossiele koppotigen uit 
Nederland en de min of meer aangrenzende delen van België en Duitsland, en de levende 
koppotigen uit de Noordzee, beiden met daarin verwerkt nieuwe vondsten en waarnemingen, 
waarbij tevens een beeld wordt geschetst van (mogelijke) komende ontwikkelingen. De twee kortere 
bijdragen gaan beiden over Sepiolidae, een over inventarisaties in de noordwestelijke Middellandse 
Zee, de andere over afwijkingen aan de hectocotylus van Sepietta oweniana.  
 
Voor 2020 is het thema al bekend en zijn er al concrete toezeggingen voor diverse bijdragen. 
Daarnaast zijn ook de eerste voorbereidende stappen gezet voor de nummers van 2021 en 2022. 
Gezien deze ontwikkelingen ziet de redactie op dit moment dan ook geen reden 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. 
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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 distributeur, 
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 opnieuw vervolgd. 
 
Gijs C. Kronenberg en Jan Johan ter Poorten, Redactie Vita Malacologica 
 
NB: een visie van het bestuur op de tijdschriften is opgenomen onder agendapunt 19 (plannen 2020).  
 
 

Agendapunt 9: Verslag van de webmaster over 2019 

 
In alweer het vierde jaar van mijn webmasterschap zijn er geen grote wijzigingen aangebracht in de 
website. Het werk beperkte zich voornamelijk tot het doorvoeren van updates. De belangrijkste 
wijziging vond plaats in mei. Toen is de beveiliging van de site verbeterd door installatie van SSL 
(Secure Sockets Layer) en bijbehorende aanpassing van de interne links.  
 
Af en toe is er in de vereniging behoefte om te weten ‘hoe de website het doet’. De ondersteuner 
van onze website, Joost van der Laan van Webtail, heeft analytische instrumenten die mogelijk 
maken het gebruik van de website te onderzoeken. Hij kan statistieken als hieronder leveren.  
 

 
Hieronder de top-13 van meest bezochte pagina’s in het afgelopen jaar. Het valt op dat er relatief 
veel gezocht wordt naar de zoekkaarten. Ook de pagina’s over de tijdschriften doen het vrij goed. 
 

Pagina Aantal paginaweergaven 

/ (de homepage) 3.996 

/491-2/ (zoekkaarten algemeen) 3.830 

/zoekkaart-landslakken-van-nederland/ 1.393 

/schelpenmusea-en-collecties/ 789 

/zoekkaarten/ 784 

/spirula/ 759 

/basteria-engels/ 703 
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Pagina Aantal paginaweergaven 

/agenda/event/ 643 

/basteria/ 482 

/zoekkaart-zoetwatermollusken-nederland/ 479 

/contact/ 440 

/nieuws/ 420 

 
Deze cijfers komen uit een uitgebreidere Excel-sheet met gegevens over het bezoek per pagina.  
 
Nu zeggen losse cijfers en statistieken niks. Ze kunnen je wel helpen om na te gaan of het doel dat je 
wilt bereiken met de website in voldoende mate bereikt wordt. Maar dan moet wel duidelijk zijn wat 
dat doel is, en dat is bij mijn weten nooit (en in elk geval niet recentelijk) door de vereniging 
vastgelegd. 
 
Als het doel is dat de NMV vindbaar moet zijn voor hen die willen weten waar ze moeten zijn die 
meer wil weten over schelpen verzamelen , dan voldoet de site (typ schelpen verzamelen in google, 
en je krijgt de NMV Spirula-website bovenaan). Als er meer en andere doelen zijn, dan zou 
vastgesteld moeten worden wélke dat zijn …. 
 
Wellicht kan het bestuur, of een groepje verenigingsleden, aangeven wat we precies willen met de 
site, dan kunnen we meten in hoeverre we die doelen bereiken, en of het mogelijk is de website zo in 
te richten dat die doelen (beter) bereikt worden (indien nodig). 
 
De ondersteuning van de website was ook in het afgelopen jaar (tot tevredenheid) in handen van 
Webtail (Joost van der Laan). Hij kan ons ook in de toekomst meer inzicht geven in het gebruik van 
de site, om na te gaan of we de (nog te formuleren) doelen behalen, en hoe we die doelen beter 
kunnen bereiken als we dat willen. 
 
Jaap de Boer, webmaster 
 
 

Agendapunt 10: Verslag van de coördinator NMV contactdagen, beheerder NMV archief en NMV 
handbibliotheek over 2019 

 
NMV zaterdagbijeenkomsten 
Een aantal jaren hebben we met veel plezier de NMV verenigingsdagen gehouden in het Botanie 
gebouw van Naturalis aan de Nieuwenhuizenweg 19 in Leiden. Door het afstoten van dit gebouw is 
er gezocht naar een tijdelijke ruimte waar we onze NMV verenigingsdagen konden voortzetten. Dit in 
afwachting oplevering van de nieuwbouw van Naturalis. Het museum Muzee in Scheveningen was zo 
vriendelijk ons tot en met september 2019 een 2-tal ruimtes kosteloos hiervoor beschikbaar te 
stellen. Als NMV bestuur zijn we Muzee hier zeer erkentelijk voor. 
 
In oktober was het dan zover en konden we gebruik gaan maken van de fraaie LiveScience zaal in het 
geheel verbouwde Naturalis. Ook Naturalis bedankt dat we na de verbouwing weer gebruik mogen 
maken van de LiveScience zaal en ook dat onze leden op deze dagen gratis toegang hebben tot het 
museum. Ik realiseer me dat deze nieuwe LiveScience zaal, hoewel erg fraai, ook voor ongemakken 
zorgt. Vooral het vele publiek dat deze zaal nu weet te vinden, zorgt voor meer drukte. Dat kan 
tijdens de presentaties als hinderlijk worden ervaren. In december heb ik met Daphne Suijker, mijn 
aanspreekpunt bij Naturalis voor LiveScience, een evaluatiegesprek “wat ging goed en wat kan 
beter”. 
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De organisatie van de bijeenkomsten was ook dit jaar weer in de deskundige handen van Joop 
Eikenboom, Henk Menkhorst en Guus Gulden. Zij verzorgden het inhoudelijke gedeelte en 
ondergetekende verzorgde de benodigde faciliteiten. Als bestuurslid van de NMV was ik voor 
Naturalis ook het aanspreekpunt.  
 
Vanaf januari 2020 draag ik mijn rol als coördinator van de NMV verenigingsdagen over aan Hannco 
Bakker. Waarom dit besluit? ik vind het na 10 jaar mooi om er mee te stoppen. In de beginperiode 
heb ik er veel energie in gestoken om de NMV-dagen binnen Naturalis georganiseerd te krijgen en 
dat is gelukt en nu, na de tijdelijke onderkomens in het Botanie gebouw van Naturalis en Muzee, zijn 
we teruggekeerd in de vernieuwde LiveScience omgeving. Voor mij een mooi moment om te 
stoppen. Verder vinden er binnen Naturalis positieve discussies plaats met de diverse verenigingen, 
denk hierbij aan de NMV, NEV (Entomologen) etc., over hoe het hen beter kan ondersteunen. In de 
werkgroep die hiervoor is gevormd is Hannco beter op zijn plaats dan ik. Ik werk maar een dag bij 
Naturalis en Hannco werkt de hele week en kan dus beter dan ik hierin zijn steentje bijdragen.  
Er is afgesproken dat als Hannco op een van de NMV dagen verhinderd is ondergetekende of 
Anthonie van Peursen de honneurs op deze dagen waar zullen nemen.  
Hannco veel succes en bedankt dat je mijn rol als coördinator wilt overnemen. Ik blijf echter wel 
verantwoordelijk voor beheer en uitleen van de Handbibliotheek. 
 
Het afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen behandeld: 
 

Maand   onderwerp      aantal leden 
26 januari 2019  Lasaeidae       27 
23 februari 2019 Hemicycla en Theba van Gran Canaria    22 
23 maart 2019   Turritellidae en landslakken La Gomera    32 
20 april 2019  Vrije inloop        9 
25 mei 2019  Cypraeidae en landslakken Lanzarote    20 
29 juni 2019  Triviidae, Eratoidae en Ovulidae    34 
24augustus 2019 Vanikoridae       20 
21 september 2019 Landslakken Fuerteventura     21 
12 oktober 2019 Genus Engina uit de familie Pisaniidae     25 
23 november 2019 Bursidae       30 
14 december 2019 Gras-, Duin- en Heideslakken familie Geomitridaee  21 

 
De bijeenkomsten werden gemiddeld door 24 leden bezocht, met een uitschieter in juni toen 34 
leden aanwezig waren.  
 
Het afgelopen jaar hebben vooral de landslakken van de Canarische Eilanden de volle aandacht 
gekregen. Onder de deskundige leiding van o.a. Theo Ripken zijn weer veel taxonomische 
puzzelstukjes opgelost en zoals altijd er weer een aantal gecreëerd. In oktober heeft Henk Dekker 
een fraaie presentatie gehouden over het genus Engina. Dergelijke initiatieven worden door het 
organiserende trio Joop, Guus, Henk ook voor 2020 zeer op prijs gesteld.  
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 2019 weer 
geslaagde dagen en we gaan in 2020 door met deze dagen.  
 
NMV archivaris 
Nu de verbouwing van Naturalis is afgerond, ben ik begonnen met het grootste actiepunt als 
archivaris: het opschonen, inventariseren, digitaal vastleggen en ordenen van de archiefstukken. In 
november ben ik begonnen met inventariseren waaruit het NMV archief is opgebouwd. Het betreft 
hier niet alleen het grote archief dat nu is opgeslagen in het depot van Naturalis aan de 
Rooseveltstraat in Leiden, maar ook alle deelarchieven die bij diverse personen zijn opgeslagen. In dit 
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verband is vooral het deelarchief bij Ruud Bank het vermelden waard. De eerste archiefstukken uit 
het deelarchief van Bram Breure onze penningmeester zijn al aan mij overdragen. Ik verwacht dat 
totale project zoals door mij hierboven genoemd zeker 2 jaar in beslag zal nemen. Over de voortgang 
zal ik het bestuur regelmatig informeren. 
  
NMV bibliothecaris 
Ook in 2019 is door vele leden weer gebruik gemaakt van de handbibliotheek. De volgende boeken 
zijn dit jaar toegevoegd aan de handbibliotheek: 

 COSEL, R. VON & GOFAS, S. (2019): Marine Bivalves of Tropical West Afrika, from Rio de Oro to 
southern Angolo – Collection Faune et Flore Tropicales, volume 48 -Museum national d’Historie 
Naturelle, Scientifiques: 1102 pp, many photographs and drawings. pages 512 to 516 are slightly 
damaged. Dit fraaie boek is ons geschonken door Jan-Johan ter Poorten. 

 BLATTER, HUBERT, (2019): Mollusca of the Dahab region: 480 pp. 

 EICHHORST, THOMAS, E. (2016): Neritidae of the World, Volume One and Two (two books) – 
ConchBooks - Harxheim): 1366 pp., 362 plates. 
 

De handbibliotheek is op 19 december verhuisd door de facilitaire dienst van Muzee in Scheveningen 
naar Naturalis in Leiden. De handbibliotheek heeft een plek gekregen in het nieuwe depot NCB. Dank 
aan de ondersteuning die we hierbij van Naturalis hebben gekregen. 
 
Gab Mulder, Coördinator NMV contactdagen, archivaris en bibliothecaris NMV  
 
 

10A. Voorstel van het bestuur ter beperking van de omvang van het NMV-archief 

Bij de opheffing van de NMV-bibliotheek heeft de algemene ledenvergadering besloten een aantal 
zaken uit de voormalige bibliotheek toe te voegen aan het NMV-archief: de reeksen Nederlandse 
malacologische tijdschriften, de Nederlandse malacologische proefschriften en enkele Nederlandse 
malacologische boeken. In het nieuwe museum heeft Naturalis heeft 15 meter plankruimte 
aangeboden voor het archief van de NMV. Dat is te weinig om alles een plek te geven. In overleg met 
de archivaris stelt het bestuur daarom voor het archief iets verder te beperken tot een 
verenigingsarchief in plaats van een malacologisch archief Nederland. Concreet betekent dit, dat we 
de volgende uitgangspunten willen hanteren bij het opschonen en inrichten van het archief: 

-  Tijdschriften: van de eigen NMV-tijdschriften houden we een complete reeks aan. Van de 
tijdschriften van anderen (De Kreukel, het Zeepaard, Afzettingen, Zeegeluiden, etc.) gaan we na of 
ze digitaal beschikbaar zijn op www.natuurtijdschriften.nl, en of ze beschikbaar zijn in de 
bibliotheek van Naturalis en de Koninklijke Bibliotheek. Als ze op deze drie plekken beschikbaar 
zijn, zien wij geen reden deze tijdschriften aan te houden in ons archief. Als ze daar niet 
beschikbaar zijn, kunnen we onze serie aanbieden voor opname in de betreffende bibliotheek 
en/of gebruiken voor digitalisering. 

- Nederlandse proefschriften: deze willen we in het archief aanhouden, omdat oude proefschriften 
vaak moeilijk elders te vinden zijn en doorgaans niet digitaal beschikbaar. 

- Boeken: alleen boeken die zijn uitgegeven door de NMV of door Stibeman, of waaraan NMV en/of 
Stibeman een bijdrage hebben geleverd, worden opgenomen in het NMV-archief. De overige 
boeken worden opgenomen in de handbibliotheek, of – als ze daarin niet passen – afgestoten. 

 
Het bestuur vraagt de algemene ledenvergadering om in te stemmen met deze uitgangspunten.  
 
  

http://www.natuurtijdschriften.nl/
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Agendapunt 11: Verslag van de excursiecommissie over 2019 

 
EXCURSIES 2019 
 
De Kaaistoep (bij Tilburg) 
Op 13 april 2019 vond een excursie plaats in De Kaaistoep bij Tilburg. Er waren 7 deelnemers. De 
Kaaistoep is ten aanzien van biodiversiteit het best onderzochte deel van Nederland. Toch werden 
tijdens de excursie nog 7 soorten aangetroffen die nieuw waren voor het gebied. Het totale aantal 
molluskensoorten voor De Kaaistoep is nu 50. In 2020 verschijnt er een boek over 25 jaar onderzoek 
in De Kaaistoep. Daarin worden de gegevens van deze NMV-excursie opgenomen. 
Van de excursie is een verslag gepubliceerd in Spirula 420: 12-17.  
 
Hardenberg, Vechtpark  
Op verzoek van IVN Hardenberg-Gramsbergen en Natuuractiviteitencentrum de Koppel, voerde een 
aantal NMV-leden op 1 juni een mollusken-inventarisatie uit in het natuurgebied ‘Vechtpark’. Dit is 
een relatief nieuw natuurgebied in het oude stroomdal van de Overijsselse Vecht. Ook hield 
Anthonie van Peursen op verzoek van de organisatie een presentatie over (het verzamelen van) 
mollusken. Hoewel het de bedoeling was dat de NMV-deskundigen zouden optreden als begeleider 
van groepjes enthousiaste leken, kwam daar niet veel van terecht. Desondanks was het een 
aangename en gezellige dag in een mooie omgeving. 
De excursie werd gehouden in het kader van het 1000-soortenjaar van IVN Hardenberg-
Gramsbergen. Een verslag van deze excursie verschijnt in de loop van 2020. 
 
1000-Soortendag Naardermeer 
De dagexcursie naar het Naardermeer, op 9 juni 2019, in het kader van een 1000-soortendag, is niet 
doorgegaan, omdat de 1000-soortendag werd afgeblazen (wegens te geringe belangstelling). Deze 
excursie stond oorspronkelijk niet in de agenda, maar is vrij laat toegevoegd. Via de NMV-nieuwsmail 
kon tijdig bekend gemaakt worden dat de excursie niet door zou gaan. 
 
Noordoost- en Oost-Groningen 
Op 29 en 30 juni 2019 werd de regio ten westen van Eems en Dollard bezocht. Voor deze excursie, 
waaraan 11 leden en 2 introducées deelnamen, lag de focus op brakwatermollusken. Het werd een 
geslaagde excursie in tropische omstandigheden. Het vermelden waard was de vondst van twee 
soorten naaktslakken op de kwelder, een vitale populatie Brakwaterstrandschelp bij Lalleweer, en 
een populatie Gray’s kustslak in een rietveld op de kwelder boven Hongerige Wolf. Verder werd op 
diverse plekken langs de Eems de nieuw geïntroduceerde Amerikaanse strandschelp gevonden.  
De excursie werd georganiseerd i.s.m. de Schelpenwerkgroep Noordoost-Nederland. Het verslag 
over de excursie is gereed voor publicatie in Spirula 422. 
 
Naaldslakkenexcursie Zuid-Limburg 
Van 23-25 augustus vond in samenwerking met de Mollusken Studiegroep Limburg (MSL) van het 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een weekendexcursie plaats die gericht was op 
naaldslakken (Aciculidae). De ‘doelsoorten’ waren de Gladde naaldslak Platyla polita en de 
Gegroefde naaldslak Acicula fusca. Er werd overnacht in het klooster Regina Carmeli in Sittard. 
Vrijdagmiddag werd de Brakke berg bij Geulhem bezocht en zaterdag waren de Kathager Beemden 
(bij Vaesrade) en de Hulsbergerbeemden de excursiedoelen. Zondag werd de excursie afgesloten 
met een bezoek aan Voerendaal-Poort. Aan de excursie deden 14 enthousiaste deelnemers mee. De 
excursie was een groot succes want beide soorten naaldslakken werden gevonden.  
Het verslag over de excursie is gereed voor publicatie in Spirula 422. 
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Getijdengebieden rondom Rotterdam 
Op 31 augustus verzamelde zich een groep van maar liefst 25 deelnemers op de parkeerplaats bij 
Klein Profijt, nabij Rhoon. Ook twee deelnemers vanuit de Natuurvereniging IJsselmonde sloten zich 
bij de excursie aan. Door het grote aantal deelnemers werd besloten om de groep te splitsen en 
beide groepen in tegengestelde richting over het enige pad rond te laten gaan. Halverwege werd 
gezamenlijk geluncht, aan de Oude Maas. De excursie was een groot succes. Er werden veel soorten 
gevonden.  
Aan het verslag wordt nog gewerkt. 
 
Urkerbos en omgeving 
De excursie naar het Urkerbos, die gepland stond voor 28 september 2019, moest helaas worden 
afgelast bij gebrek aan deelname. 
 
Strandexcursie Ameland 
Op 23 november bezochten we het strand van Ameland. Aan deze excursie, die georganiseerd werd 
in samenwerking met de Schelpencontactgroep Friesland, deden 10 deelnemers mee. De zoektocht 
leverde geen spectaculaire vondsten op, maar ook nu weer bleek dat het leuk, leerzaam en gezellig is 
om met een aantal liefhebbers het strand af te struinen. Deze keer betrof het een aantal kilometers 
strand ten oosten van de Badweg Buren. 
Een kort verslag over de excursie volgt in Spirula 423. 
 
VERSLAGEN EXCURSIES 
Van een aantal excursies is nog geen verslag gepubliceerd. In het komende jaar wordt getracht in een 
overzicht te maken van excursies die wel gehouden zijn, maar waarvan nog geen verslag is 
verschenen. Ook zal gekeken worden of er alsnog een verslag kan verschijnen. 
 
SAMENSTELLING EXCURSIECOMMISSIE 
In 2019 is Kees Margry toegetreden tot de excursiecommissie. Hij vervangt Frank de Graaf. 
 
Bert Jansen, Jaap de Boer en Kees Margry, excursiecommissie 
 
 

Agendapunt 12: Verslag van de penningmeester over 2019 

 
Financieel jaarverslag 2019  

 

Algemeen 
Alle bedragen zijn afgerond in hele euro’s (€). 

 

12.1 Balans per 31 december 2019 

ACTIVA 2019 2018 2017 2016 2015 

Bank ABN Amro 0 2.160 8.923 41.548 6.818 

Deposito ABN Amro 0 0 0 0 90.000 

Bank ING 2.740 13.459 17.564 7.042 954 

Spaarrekening ING 72.071 72.071 72.011 41.996 5.947 

Paypal rekening 804 1.242 225 507 82 

Liquide middelen 75.615     
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ACTIVA 2019 2018 2017 2016 2015 

Vorderingen contributies  330 1.452 4.467 3.476 3.033 

Nog te ontvangen rente ING 0 0 60 13 50 

Idem ABN Amro 0 0 0 64 666 

Tegoed inzake verkopen VM 503 525 169 439 319 

Ov. vooruitbetaald/te 
ontvangen 

0 41 660 320 2.230 

Depotbedrag PostNL 365 365 365 365 365 

Vorderingen  1.198     

Stelpost handbibliotheek 1 1 1 1 1 

Stelpost voorraden zoekkaarten 595 595 1.095 550 850 

Stelpost enveloppen 967 50 250 500 800 

Voorraad Noordzee atlassen 240 265 470 0 0 

Stelpost voorraden tijdschriften 1 1 1 1 1 

Voorraden 1.804     

Totaal activa 78.617 92.227 106.261 96.823 112.116 

 
PASSIVA 2019 2018 2017 2016 2015 

Nog te betalen porti 747 1.044 1.633 1.698 2.916 

Nog te betalen drukkosten VM 0 0 3.427 0 3.000 

Nog te betalen overige kosten 477 477 346 499 400 

Vooruit ontvangen contributies 3.270 5.083 7.151 8.120 7.561 

Stibeman     6.414 

Schulden 4.494     

Reservering 90-jarig jubileum 4.091 4.091 3.391 2.691 1.991 

Reservering symposium 2018  0 4.652   

Vrij vermogen 16.973 22.680 24.009 83.815 89.834 

Legaten 53.060 58.852 61.652 pm pm 

Totaal passiva 78.617 92.227 106.261 96.823 112.116 

 
 
12.2 Staat van baten en lasten over 2019 en Begroting voor 2020 
 
Eerste kolom: S = structureel; I = incidenteel; O = overheadkosten. 1) Overige baten bestaan uit 
renten, giften, auteursbijdragen, diversen. (Bedragen in €) 
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Baten (inkomsten) 

Begroting 
2020 

Resultaat 
2019 

Begroting 
2019 

Resultaat 
2018 

Begroting 
2018 

S Contributie 22.200 22.504 21.000 21.462 22.800 

I Verkoop zoekkaarten 600 821 600 989 600 

I Verkoop tijdschriften 1.200 1.812 600 994 600 

I Verkoop boeken en overig 250 234 650 932 140 

I Overige baten  750 2.221 550 972 550 

 Baten totaal 25.000 27.592 23.400 25.229 24.690 

  
Lasten (uitgaven) 

Begroting 
2020 

Resultaat 
2019 

Begroting 
2019 

Resultaat 
2018 

Begroting 
2018 

S Drukkosten Basteria 3.900 4.699 3.700 3.118 3.600 

S Opmaakkosten Basteria 2.100 2.476 2.000 0 0 

S Drukkosten Spirula 6.900 9.598 7.000 8.209 6.000 

S Drukkosten VM 2.000 2.322 2.000 1.850 3.500 

S Portikosten 6.000 9.421 7.000 7.799 6.890 

S Enveloppen 200 220 200 200 290 

I Kostprijs zoekkaarten 300 0 300 500 400 

I Kostprijs Noordzeeboeken 0 25 130 190 10 

I Afboeking oninbare contributies 0 187 0 1.876 0 

I Kosten diversen incidenteel 0 1.587    

I Reservering jubileum90 700 0 700 700 700 

O Handbibliotheek 250 220 220 273 100 

O Bestuurs- en algemene kosten 1.550 1.534 1.400 713 1.300 

O Kosten website 200 169 150 121 200 

O Vergaderlocaties 500 453 700 595 1.300 

O Bankkosten 400 386 400 405 300 

 Lasten totaal 25.000 33.297 25.900 26.558 24.690 

 Exploitatieresultaat 0 -5.707 -2.500 -1.329 0 

 
12.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 
Activa 
De activa bestaan momenteel uit een rekening courant en een spaarrekening bij ING Bank en een 
Paypal account. Omdat er weinig betalingen via de ABN Amro rekening liepen is die uit oogpunt van 
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kostenbesparing gesloten. Alle leden worden verzocht, voor zover nodig, hun automatische 
betalingen over te zetten naar de ING rekening. Betalingen op de voormalige ABN Amro rekening 
worden door deze bank niet langer automatisch doorgeboekt en worden dus niet door de NMV 
ontvangen. Het betalen via Paypal wordt zoveel mogelijk ontmoedigd, maar gehandhaafd als service 
voor een beperkt aantal particuliere buitenlandse leden. 
De meeste vorderingen zullen in het lopende boekjaar aflopen, met uitzondering van de het 
depotbedrag PostNL. Hoewel na de overdracht een aantal achterstallige leden zijn aangemaand, 
bleken er toch nog wanbetalers afgevoerd te moeten worden en is er nog enig achterstallig 
onderhoud.  
De stelpost tijdschriften heeft betrekking op de voorraad van Spirula en Basteria (en niet de 
werkelijke waarde of de gemoeide kosten). Het bestuur probeert deze voorraad zoveel mogelijk te 
beperken (los van een ‘ijzeren voorraad’ voor nazendingen en nabestellingen). De drukkers hebben 
echter het recht op een foutmarge van +/- 10%, hetgeen noodzaakt bij de bestelling ten minste het 
aantal abonnees + 10% te nemen. 
 
Passiva 
De passiva bestaan uit per einde boekjaar nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen 
contributies. 
Leden die hun contributie betalen vóór 1 januari zorgen voor extra werk, reden waarom nogmaals 
verzocht wordt om uw contributiebetalingen te doen tussen 1 januari en 1 maart. Bovendien kunt u 
dan een vroegbetalingskorting aftrekken van de bedragen die in de zogenaamde ‘gele tabel’ (of in 
het colofon van Spirula) staan. Ook het vermelden van uw lidnummer (te vinden in de ledenlijst en 
op de enveloppen) zorgt voor minder werk; alle leden die dit jaar al deden wil ik nogmaals 
dankzeggen. 
 
Jubileumbijeenkomst NMV 85-jaar 
Zoals in het vorige jaarverslag al gememoreerd zijn de kosten van de viering van het 85-jarig bestaan 
ten laste gebracht van de legaten (zie hieronder). De totale kosten bedroegen € 2.531. 
 
Eigen vermogen en legaten 
Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2019 € 16.953 exclusief de legaten en de reservering 
voor het 90-jarig jubileum, en met verdiscontering van het exploitatieresultaat over 2019. Zoals al in 
een vorig verslag aangegeven, worden de legaten apart op de balans vermeld aangezien besteding 
aan eenmalige bijzondere uitgaven het doel is van deze legaten.  
Alles bij elkaar is de vereniging nog steeds financieel gezond; het bedrag aan voorzieningen en eigen 
vermogen (inclusief legaten) bedraagt € 74.104. 
 
Legaten 
Zoals in het vorige jaarverslag is vermeld, worden bijzondere uitgaven die buiten de reguliere 
exploitatie vallen voortaan rechtstreeks ten laste van een van de legaten gebracht.  
Het legaat van de heer J. van Dalsum (oorspronkelijk groot € 50.346) heeft per 31 december 2019 
nog een restsaldo van € 29.615. 
Het legaat van de heer A. Stiva en mevr. N.J. Stiva-Bongers (oorspronkelijk groot € 16.354) heeft per 
31 december 2019 nog een restsaldo van € 7.016. 
Het legaat van de heer J.G.B. Nieuwenhuis en mevrouw G.W.J. Nieuwenhuis-Verveen (oorspronkelijk 
groot € 26.840) heeft per 31 december 2019 nog een restsaldo van € 16.429. In 2019 werd ten laste 
van dit legaat geboekt: aanschaf van een complete serie van de Kreukel ten behoeve van de 
digitalisering (€ 100), de uitgave van supplement 3 bij Spirula 421 (€ 1.593 drukkosten + € 1.568 
porti), alsmede de kosten van de viering van het 85-jarig bestaan (€ 2.531). 
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Legaat gever 31.12.2019 in € 31.12.2018 in € 

Nieuwenhuis 16.429 22.221 

Stiva 7.016 7.016 

Van Dalsum 29.615 29.615 

Totaal 53.060 58.852 

 
12.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 
 
Algemeen 
Dit jaar is een verdeling gemaakt in structurele baten/lasten, incidentele baten/lasten en 
overheadkosten. 
 
Baten (inkomsten) 
De inkomsten uit de contributies bedroegen in 2019 € 22.504, hetgeen iets meer dan begroot was; 
dit komt enerzijds door voorzichtig begroten en anderzijds doordat achterstallige contributies alsnog 
zijn geïnd. 
Ondanks de opschoonactie van mijn voorganger, moesten ook dit jaar enkele wanbetalers worden 
afgevoerd als lid (verantwoord onder incidentele lasten). 
De verkoop van zoekkaarten heeft geleid tot een uitputting van de voorraad over mariene 
mollusken. In 2020 wordt een nieuwe editie verwacht. 
De verkoop van oude nummers van de tijdschriften is dit jaar flink hoger geweest dan verwacht, met 
name als gevolg van diverse promotionele acties. Zo werden bijvoorbeeld een aantal sets Spirula 
verkocht met artikelen over fossiele mollusken en exemplaren van de laatste Vita Malacologica die in 
overmaat besteld waren. 
Bij de overige baten verdient de auteursbijdrage voor Basteria bijzondere vermelding. 
 
Lasten (uitgaven) 
De omvang van Basteria is vorig jaar aanzienlijk boven het budget uitgekomen, hetgeen zowel 
gevolgen heeft gehad voor de druk- en opmaakkosten, alsmede voor de portikosten. Doordat de 
redactie erin geslaagd is een auteursbijdrage te genereren valt de overschrijding relatief mee. 
De omvang van Spirula (excl. jubileumbijlage) was vorig jaar eveneens groter dan beoogd. 
Gecombineerd met een relatief dure drukker heeft dat geleid tot hogere kosten dan geraamd. 
De omvang van Vita Malacologica is - zoals de redactie zelf zegt - niet of nauwelijks te sturen doordat 
het concept themanummers vereist dat auteurs op uitnodiging manuscripten aanleveren. Niet alle 
toezeggingen worden echter nagekomen, sommige manuscripten worden groter dan gepland en 
soms moet gaande de rit nog een aanvullend artikel geworven worden. De omvang is in 2019 iets 
groter geweest dan de begrote 64 pagina’s, maar door een efficiënte opmaak uiteindelijk op 76 
pagina’s gekomen. 
De verzending door Jan Kuiper verliep dit jaar ook weer prima, maar de tariefstructuur van PostNL 
(redelijk ondoorzichtig, frequente wijzigingen) heeft ertoe bijgedragen dat - door een gebruik van 
verkeerde codes - de portokosten hoger zijn uitgevallen dan begroot. De hogere portokosten zijn 
mede een gevolg van de grotere omvang van alle drie de tijdschriften, want een dikker tijdschrift legt 
(letterlijk!) meer gewicht in de schaal en dat tikt vooral bij verzending naar het buitenland flink aan. 
Bij de incidentele lasten valt de post diversen op, die bestaat uit apparatuur voor de verzending en 
boekhouding, alsmede de aanmaak van erepenningen, waarvan de kosten volledig in dit verslagjaar 
als last zijn opgenomen. Gelet op het forse exploitatietekort en de kosten van de viering van het 85-
jarig jubileum is besloten dit jaar de reservering voor het 90-jarig jubileum achterwege te laten. 
 
Resultaat 
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Begroot was een exploitatietekort van € 2.500 (vooral door de onvoorziene extra opmaakkosten 
Basteria). Het werkelijke tekort bedraagt € 5.707 (gecorrigeerd voor incidentele uitgaven ruim € 
3900), hetgeen ten laste is gebracht van het eigen vermogen. 
 
12.5 Toelichting op de begroting voor 2020 
 
Algemeen 
Bij de begroting van de kosten voor de drie tijdschriften geldt dat, in overleg met de redactie, Spirula 
is gemaximeerd in omvang. Voor de beide wetenschappelijke bladen geldt een zogenaamde 
budgetfinanciering. 
 
Structurele kosten 
Omdat er nogmaals getracht is een vrijwilliger te vinden voor de opmaak van Basteria, maar niemand 
zijn of haar vinger heeft opgestoken, zijn redactie en bestuur tot de slotsom gekomen dat de inzet 
van Aperta (Jan Johan ter Poorten) wat dit betreft voorlopig structureel moet worden om de 
continuïteit van het blad te waarborgen. Zowel redactie als bestuur zijn uitermate tevreden met de 
werkzaamheden van Jan Johan en zien met veel vertrouwen de resultaten in 2020 tegemoet. De 
contributieverhoging die vorig jaar is aangenomen op de ALV om de opmaakkosten te dekken, wordt 
daarmee structureel.  
De redactie van Basteria heeft in haar jaarverslag (agendapunt 7) duidelijk te kennen gegeven dat zij 
streeft naar een nog grote omvang van het blad. Het bestuur heeft daarover overlegd met de 
redactie en op basis van de beschikbare gegevens (financiën, aantal abonnees) een kostenraming 
gemaakt voor 2021. Daaruit bleek dat wanneer wij uitgaan van een grotere omvang (budget stijgt 
van € 5.700 tot € 7.900 incl. opmaakkosten) er een contributieverhoging voor het abonnement op 
Basteria nodig is van € 10. Omdat hier de nodige haken en ogen aan zitten die ongetwijfeld ter ALV 
aan de orde zullen komen, is de voorliggende begroting een ‘nulvariant’. Deze is gebaseerd op het 
budget van 2019. Niettemin is een lichte verhoging van het budget toegepast (+ € 200 drukkosten, + 
€ 100 opmaakkosten). 
De kwaliteit van een andere drukker voor het supplement bij Spirula 421 was een aangename 
verrassing voor de redactie, terwijl de kosten per pagina minder waren. Reden waarom de redactie 
ervoor gekozen heeft voortaan met deze drukker (dezelfde die Basteria en Vita Malacologica al doet) 
te gaan werken (agendapunt 6). Dit betekent dat - gegeven de afspraken die in 2019 zijn gemaakt 
tussen bestuur en redactie - de Spirula een maximale omvang zal hebben van 4 x 68 pp. (exclusief 
omslag). De drukkosten worden geraamd op € 6.900 op basis van de offerte van de drukker voor 
Spirula 422. De kostenbesparing die hieruit voortvloeit is in de begroting verwerkt, waardoor de 
contributie voor Spirula gelijk kan blijven in 2021. 
De portokosten vertonen de laatste jaren een stijgende lijn en recentelijk zijn ook de afspraken in 
internationaal verband weer gewijzigd, waardoor wij voor dit jaar rekening moeten houden met een 
stijging van de totale verzendkosten met 5%. De bedoeling is dat met behulp van de juiste 
coderingen, de portokosten van de tijdschriftverzending niettemin dit jaar goedkoper uitvallen. Het is 
op dit moment nog onzeker wat het effect zal zijn van de recente fusie tussen PostNL en Sandd op de 
verzendkosten, maar de krimpende volumes post maken ook in de volgende jaren verdere 
tariefsverhogingen met ten minste gelijke percentages waarschijnlijk. 
 
Incidentele kosten 
De voorraad zoekkaarten ‘Schelpen van het Nederlandse strand’ raakte uitgeput. Een goede 
aanleiding om het geheel tegen het licht te houden en in een nieuwe oplage enige wijzigingen qua 
soortensamenstelling en -namen door te voeren. De plezierige medewerking van Haus der Natur (Ira 
Richling, Vollrath Wiese) maakt het mogelijk om dit jaar een nieuwe versie van deze zoekkaart uit te 
brengen. Ook overweegt het bestuur nieuwe zoekkaarten met invasieve soorten of met fossiele 
schelpen te produceren. 
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Zoals eerder gemeld zullen de eenmalige kosten van digitalisering van de tijdschriften ten laste 
worden gebracht van het legaat Nieuwenhuis. 
 
Overheadkosten 
Uit een analyse van voorgaande jaren (2014-2019) blijkt dat de bedragen van jaar tot jaar sterk 
kunnen wisselen, maar dat het gemiddelde over de genoemde jaren voor deze post € 10 per lid 
bedraagt. Het streven van het bestuur is dit gemiddelde te kunnen handhaven. 
 
12.6 Vooruitblik op 2021 
 
Op het befaamde ‘gele inlegvel’ staan momenteel maar liefst 16 verschillende combinaties om alle 
binnen- en buitenlandse leden een keuze te bieden, plus nog 3 opties om een SIM abonnement te 
nemen. Enige stroomlijning lijkt daarom niet misplaatst. Om die reden stellen wij voor de 
combikortingen af te schaffen bij afname van meer dan 1 tijdschrift. Afhankelijk van de combinatie 
die men tot nu toe heeft betekent dit een prijsverhoging van maximaal € 8 per jaar bij op tijd betalen 
en maximaal € 18 per jaar bij 3 tijdschriften en te laat betalen (zie verder agendapunt 20). 
Verder stellen we voor de huisgenootlidmaatschappen ook open te stellen voor buitenlandse leden. 
Dit wordt gedaan om de situatie voor alle leden gelijk te trekken en (enkele nu gedoogde) 
buitenlandse huisgenootleden te ‘legaliseren’. 
 
Als de ALV hiermee instemt (bij agendapunt 20) gaat vanaf volgend jaar een vast bedrag per 
tijdschrift gelden. 
 
12.7 Tot slot 
 
Mijn eerste jaar als penningmeester verliep nog met hobbels en gewenningsproblemen; ook het 
softwareprogramma voor de boekhouding gaf niet snel al zijn geheimen prijs. Veel dank daarom aan 
mijn voorganger, Aart Dekkers, voor de geboden bijstand die op de juiste momenten verlichting 
bood. 
 
Waddinxveen, 30 januari 2020 
Bram Breure, penningmeester 
  
 

Agendapunt 13: Verslag van de kascommissie NMV over 2019 en decharge penningmeester NMV 
over 2019 

 
De kascommissie die de boeken over 2019 controleert bestaat uit Ton de Winter en Henk 
Menkhorst. Reservelid is Jan de Quaasteniet. Zoals gebruikelijk zal hun verslag op de ALV worden 
uitgereikt. 
 
 

Agendapunt 14: Verslag van de secretaris/penningmeester STIBEMAN over 2019 

 
Alle bedragen afgerond in euro’s (€) 
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Balans per 31 december 2019 

ACTIVA 2019 2018 2017 2016 2015 

ING bankrekening 4.361 4.753 10.677 10.795 5.728 

ING spaarrekening 65.182 60.127 60.003 60.000  

Nog te ontvangen rente 13 14 55 124 3 

Voorgeschoten voor NMV     6.414 

Totaal activa 69.556 69.949 70.859 70.922 72.145 

  

PASSIVA 2019 2018 2017 2016 2015 

Toegezegde, nog niet 
uitgekeerde subsidie 

100     

Eigen vermogen 69.456 69.949 70.859 70.922 72.145 

Totaal passiva 69.556 69.949 70.859 70.922 72.145 

 
Staat van baten en lasten over 2018 

INKOMSTEN 2019 2018 2017 2016 2015 

Rente 13 13 55 124 3 

Legaat     47.209 

Donaties 14 14 1.014 27 28 

Totaal inkomsten 27 27 1.069 151 47.240 

      

UITGAVEN 2019 2018 2017 2016 2015 

Bureaukosten / bankkosten 166 137 132 125 103 

Toegekende aanvragen 340 800 1.000 1.249 2.700 

Totaal uitgaven 506 937 1.132 1.374 2.803 

BATIG SALDO -492 -910 -63 -1.223 44.437 

 
 
Toelichting 
 
Staat van baten en lasten 
 
Inkomsten 
De Stichting heeft slechts minimale renteopbrengsten gekend. Naar verwachting loopt dit nog verder 
terug. 
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Uitgaven 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De overige kosten bestaan alleen uit bankkosten, die 
over de jaren heen alleen maar een stijgende lijn vertonen. 
 
Besteding aan doelen 
In het jaarverslag zijn twee aanvragen voor subsidie aan malacologische activiteiten gehonoreerd: 

- € 240 voor reis- en verblijfkosten voor museumbezoek in Gotha door Gijs Kronenberg; 

- € 100 voor bijdrage aan veldwerk in Borneo in het kader van Tropical Biodiversity and Field 
methods (South East Asia) door Maarten Lubbers. Dit bedrag is in 2019 toegezegd en uitgekeerd in 
januari 2020. 

 
Balans 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit aangehouden liquide middelen. 
Het verloop is als volgt: 
Vermogen ultimo 2018:   € 69.949 
Negatief saldo baten en lasten  - -    492 
 
Vermogen ultimo 2019   €  69.456 (inclusief afronding) 
 
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 en legaten 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 nu na te streven. Wij zijn eind 2016 getoetst door de Belastingdienst op een aantal formele 
regels waaronder het publiceren van de vereiste stukken op de website (o.a. jaarverslag en 
beleidsplan) en hebben akkoord gekregen. 
 
Afschrift 
Conform de verplichting in de statuten is dit verslag aan het bestuur van de NMV aangeboden. 
 
Waddinxveen, 27 januari 2020 
Bram Breure, penningmeester 
 
 

Agendapunt 15: Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2019 en decharge penningmeester 
STIBEMAN over 2020 

 
De kascommissie die de boeken over 2019 controleert bestaat uit Ton de Winter en Henk Menkhorst 
en Ton de Winter. Reservelid is Jan de Quaasteniet. Zoals gebruikelijk zal hun verslag op de ALV 
worden uitgereikt. 
 
 

Agendapunt 16: Decharge kascommissie over 2019 en benoeming kascommissie 2020 

 
Het is gebruikelijk dat de kascommissie voor NMV en STIBEMAN uit dezelfde personen bestaat. Ton 
de Winter treedt reglementair af uit de kascommissie. Voorgesteld wordt Henk Menkhorst en Jan de 
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Quaasteniet te benoemen in de kascommissie voor 2020. Er wordt nog een reservelid gezocht. 
Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris. 
 
 

Agendapunt 17: Plannen STIBEMAN voor 2020 

 
Gelet op de ontwikkelingen in de financiële markten, houdt het bestuur er rekening dat ook dit jaar 
de inkomsten uit renten minimaal zullen zijn en de bankkosten waarschijnlijk wederom zullen stijgen.  
Evenals de voorgaande jaren ziet het bestuur graag aanvragen tegemoet die de malacologie in 
Nederland bevorderen en passen bij de ondersteunde doelen zoals vermeld op de website 
(https://www.spirula.nl/stibeman/). 
 
Nadat het bestuur vorig jaar van samenstelling is gewijzigd door de wisseling van 
penningmeesterschap bij de NMV, is er dit jaar opnieuw een wijziging. Ruud Bank heeft zijn 
statutaire zittingstermijn 6 jaar er op zitten en treedt af, onder dankzegging voor zijn inzet voor de 
Stichting. Wij hebben Dennis Nieweg bereid gevonden in zijn plaats zijn expertise in te zetten voor 
het Stibeman bestuur en verwelkomen hem van harte. In overleg met de voorzitter is om 
pragmatische redenen besloten dat de penningmeester ook de secretarisfunctie op zich neemt. 
Het bestuur van Stichting STIBEMAN bestaat thans uit: 
Anthonie van Peursen (voorzitter), Bram Breure (secretaris/penningmeester), Jaap de Boek, Henk 
Dekker, Dennis Nieweg (leden). 
 
Bestuur Stibeman 
 
 

Agendapunt 18: Samenstelling bestuur en wisselingen van andere functionarissen 

 
Bestuursleden 
Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden en geen vacatures. Het bestuur zal 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) 
Per april 2021 wordt een opvolger voor de secretaris gezocht. Belangstellenden kunnen zich melden 
bij de voorzitter. 
 
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 enkele wisselingen opgetreden: 

 Vanaf 1-1-2019 heeft Ruud Bank het hoofdredacteurschap van Basteria overgenomen van 
Edi Gittenberger. Edi blijft wel lid van de redactieraad. Tegelijk nam Jan Johan ter Poorten de 
lay-out van Basteria over van Bas Kokshoorn. 

 In de excursiecommissie werd Frank de Graaf per 1-1-2019 opgevolgd door Kees Margry. 

 Gab Mulder blijft beheerder van het NMV-archief en de handbibliotheek, maar droeg in 
december 2019 zijn rol als contactpersoon voor de verenigingsdagen over aan Hannco 
Bakker. 

 Binnen het bestuur zijn de taken iets herschikt. Alain van ’t Woudt nam per 1 oktober 2019 
de ledenadministratie over van Sylvia van Leeuwen. 
 

https://www.spirula.nl/stibeman/
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Agendapunt 19: Plannen van het NMV-bestuur voor 2020 

 
We gaan als NMV verder met de voortzetten van de vaste activiteiten: de maandelijkse 
bijeenkomsten in Naturalis, de uitgave van 3 tijdschriften, de excursies en het organiseren van twee 
ALV’s per jaar, de maandelijkse nieuwsbrief, de website en de facebookgroep. 
 
De zoekkaart “Schelpen van het Nederlandse strand” uit 2008 is vrijwel uitverkocht. Inmiddels is de 
kaart ook wat verouderd: er zijn soorten bij gekomen en diverse wetenschappelijke namen zijn 
veranderd. Het bestuur wil de kaart in 2020 in samenwerking met Haus der Natur (laten) actualiseren 
en opnieuw uitgeven.  
De zoekkaarten zijn aansprekend voor een breed publiek en ook geschikt voor beginners. Daarom 
gaan we na of we de serie uit kunnen breiden. Met Frank Wesselingh en Ronald Pouwer van 
Naturalis zijn wij in overleg om te kijken of er ook een of twee zoekkaarten gemaakt kunnen worden 
met fossiele schelpen van het Nederlandse strand. Verder gaan we na wat de mogelijkheden zijn om 
een zoekkaart met exoten in Nederland uit te geven. 
 
Naar aanleiding van voorstellen en vragen van de Basteria-redactie geeft het bestuur haar visie op de 
tijdschriften: 
1.  De NMV kent twee ‘vlaggenschepen’; Spirula is in principe voor alle leden en dient als 

contactblad, Basteria is er voor de wetenschappelijk geïnteresseerde doelgroep. 
2.  Tijdschriften moeten ‘hun eigen broek ophouden’, d.w.z. onder aftrek van overheadkosten 

moeten structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten. 
3.  Spirula is een prima blad en moet zeker niet dunner. De besparing die wij naar verwachting dit 

jaar bereiken door lagere drukkosten dient gebruikt te worden voor het handhaven van de 
huidige contributie (dus geen verhoging per 2021). Het maximum aantal pagina’s blijft zoals 
vorig jaar afgesproken met de Spirula-redactie. 

4.  Basteria/VM kennen een butgetfinanciering, d.w.z. omvang is primair gerelateerd aan druk- en 
opmaakkosten en portokosten. Extra pagina’s kunnen alleen gerealiseerd worden als extra 
financiering wordt gevonden voor de totale kosten daarvan (incl. porto). 

5.  Een SCI-notering wordt toegejuicht, maar staat overigens los van een bepaalde omvang van 
bladen. 

6.  Een grotere omvang kan ook worden bereikt door Basteria en VM te laten fuseren. Een extra 
contributieverhoging is dan niet nodig. 

 
De voorraad tijdschriftrestanten neemt een steeds grotere omvang aan en is groter dan nodig is voor 
de bestellingen van losse nummers. Het bestuur wil daarom in 2020 de voorraad verkleinen door 
voordelige aanbiedingen en door ze uit te delen als PR-materiaal op beurzen en evenementen waar 
de NMV een stand heeft. In de digitale nieuwsbrief van januari 2020 en de Spirula van maart 2020 
heeft u hiervan de eerste voorbeelden gezien. 
 
De digitalisering van Nederlandse malacologische tijdschriften wordt in 2020 voortgezet. Er zal 
gewerkt worden aan het completeren van artikelen uit Basteria op www.natuurtijdschriften.nl (met 
een vertraging van 3 jaar). In 2020 gaat Naturalis in zee met een nieuwe technisch leverancier voor 
het technisch beheer van deze website. Het uiterlijk zal waarschijnlijk vanaf 1 augustus 2020 voor de 
gebruiker ook wat anders worden, maar dezelfde inhoud (artikelen) zal er beschikbaar blijven. Zodra 
het nieuwe systeem draait zal met Naturalis overlegd worden of en hoe De Kreukel en/of Vita Marina 
er aan toegevoegd kunnen worden. Het bestuur wil de digitaliseringswerkzaamheden laten uitvoeren 
door een professioneel bedrijf en daarvoor het legaat Nieuwenhuis (voormalig archivaris) 
aanspreken. Echter, ook dan komt er nog veel werk voor bestuur/ vrijwilligers bij kijken. 
 

http://www.natuurtijdschriften.nl/
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Leden die andere ideeën of wensen hebben voor het programma van 2020 kunnen dit tijdens de ALV 
kenbaar maken en toelichten. Uw idee heeft meer kans van slagen als er ook mensen zijn die het uit 
willen voeren. 
 
 

Agendapunt 20: Voorstel contributieverhoging per 2021 

 
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. Vanwege de 
gestegen kosten (o.a. porto) is bij gelijkblijvende omvang van de tijdschriften een bescheiden 
contributieverhoging in 2021 nodig. Tegelijkertijd wil het bestuur de contributietabel 
vereenvoudigen. Daarom stellen we voor de combikortingen af te schaffen. De prijs van meerdere 
tijdschriften wordt dan gewoon de opstelsom van de prijzen per tijdschrift. Dit betekent voor leden 
met meerdere tijdschriften een prijsverhoging van € 3-8 euro per jaar.  
Ook stellen we voor het huisgenootlidmaatschap voortaan ook aan te bieden aan huisgenoten van 
buitenlandse leden.  
 
Als de algemene ledenvergadering hiermee instemt, worden de contributies voor 2021:  

Abonnement 2021  Neder-
land 

Neder-
land met 
korting 

Buiten-
land 

Buiten-
land met 
korting 

Spirula € 30,00 € 25,00 € 40,00 € 35,00 

Jeugdlid incl. Spirula (tot 18 jaar, alleen in Nederland) € 15,00 € 10,00 Nvt/ N.a. Nvt/ N.a. 

Basteria € 35,00 € 30,00 € 42,00 € 37,00 

Vita Malacologica € 25,00 € 20,00 € 30,00 € 25,00 

Spirula+Basteria € 60,00 € 55,00 € 77,00 € 72,00 

Spirula+Vita Malacologica € 50,00 € 45,00 € 65,00 € 60,00 

Basteria+Vita Malacologica € 55,00 € 50,00 € 67,00 € 62,00 

Spirula+Basteria+Vita Malacologica € 80,00 € 75,00 € 102,00 € 97,00 

Huisgenootlid zonder tijdschriften € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 

 
Er gaat dan vanaf 2021 een vast bedrag per tijdschrift gelden. Voor de overzichtelijkheid zijn de 
combinatiebedragen in de tabel opgenomen. De korting geldt bij betaling voor 1 maart van elk jaar. 
Deze korting is in de tabel hierboven verwerkt.  
 
De contributies voor 2020 veranderen niet en blijven: 

Abonnement 2020 
 

Neder-
land 

Neder-
land met 
korting 

Buiten-
land 

Buiten-
land met 
korting 

Spirula € 30,00 € 25,00 € 40,00 € 35,00 

Jeugdlid incl. Spirula (tot 18 jaar, alleen in Nederland) € 15,00 € 10,00 Nvt/ N.a. Nvt/ N.a. 

Basteria € 35,00 € 30,00 € 42,00 € 37,00 
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Vita Malacologica € 25,00 € 20,00 € 30,00 € 25,00 

Spirula+Basteria € 55,00 € 50,00 € 72,00 € 67,00 

Spirula+Vita Malacologica € 47,00 € 42,00 € 62,00 € 57,00 

Basteria+Vita Malacologica € 52,00 € 47,00 € 64,00 € 59,00 

Spirula+Basteria+Vita Malacologica € 72,00 € 67,00 € 94,00 € 89,00 

Huisgenootlid zonder tijdschriften (alleen in 
Nederland) 

€ 7,00 € 7,00 Nvt/ N.a Nvt/ N.a 

 
Extra contributieverhoging bij keuze voor dikkere Basteria 

Als de ledenvergadering akkoord gaat met de wens van de hoofdredacteur om het aantal pagina’s 
van Basteria uit te breiden naar 200 per jaar (zie verslag redactie Basteria bij agendapunt 7), zullen 
de extra kosten (opmaak, drukken, verzenden) naar schatting € 2.800 per jaar bedragen. Om deze 
kosten te dekken zou het nodig zijn om de contributies op Basteria per 1 januari 2021 extra te 
verhogen met € 10,00 per jaar. Het bestuur vreest dat het aantal lezers van Basteria hierdoor verder 
zal dalen en is daarom voorstander van handhaving van de begroting zoals in agendapunt 12 
gepresenteerd. De keuze is echter aan de Algemene Ledenvergadering.  
 
 

Agendapunt 21: Rondvraag en sluiting 

 

 


