Uitslag ledenenquête NMV, februari 2020
De enquête is verstuurd naar alle Nederlandstalige leden van de NMV waarvan een werkend
emailadres in de ledenadministratie staat. Van de 354 personen hebben er 162 de enquête
ingevuld. Dat is 46% van de aangeschreven leden. Het bestuur is blij me deze hoge respons
en bedankt alle leden die hier aan meegewerkt hebben.
Het was niet verplicht alle vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld bij de eerste vraag
(tevredenheid over de activiteiten) hebben veel leden alleen een oordeel gegeven over de
dingen waar ze zelf ervaring mee hebben.
Hieronder volgen de antwoorden per vraag. Waar nodig zijn de antwoorden
geanonimiseerd.

Hoe tevreden bent u over de volgende activiteiten van de NMV?
Tevredenheid over de activiteiten van de NMV
Vita Malacologica

5

Basteria

8
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Spirula

7

29
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Nieuwsbrief
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Facebookgroep

6
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27

Website

65

28
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1 zeer ontevreden

Excursies

8

Najaarsbijeenkomst

7
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Voorjaarsbijeenkomst met ALV

8
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Maandelijkse bijeenkomsten

9

32

25

2 ontevreden
3 neutraal

4 tevreden
5 zeer tevreden

0

34

18
20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ervaart u praktische belemmeringen om aan activiteiten van de NMV deel te
nemen? (meerdere antwoorden per persoon mogelijk)
Antwoord
Te ver weg
Tijdgebrek
Mijn eigen energie/gezondheid
Ik ken er niemand
Alleen als ik met iemand anders mee kan rijden
1

Aantal leden
53
52
19
14
12

Ik heb te weinig voorkennis
Te hoge reiskosten
Zondag is geen geschikte dag voor mij
Zaterdag is geen geschikte dag voor mij
Te weinig interesse, belangstelling te gering
Te veel andere hobby's, andere lidmaatschappen
Vaak werken in het weekend
Malacologie is eigenlijk niet mijn werkgebied, maar ik blijf graag op de
hoogte.
Afstemming WTKG
Ruimte in Naturalis erg beperkt, aparte ruimte met meer tafels zou veel
fijner zijn
Overige redenen
Geen belemmeringen
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11
9
8
2
2
1
1
1
1
2
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Wat is uw mening over de volgende stellingen?
Mening over stellingen
Verkoop schelpen slechte zaak

37

40

Vita Malacologica liever digitaal

12 12

65

Basteria liever digitaal

12

Bereid € 10 extra te betalen voor dikkere Basteria
Spirula liever digitaal

17

55

43
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24
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Literatuurrubriek Spirula beter op de website

40

52

27

6

Engels vind ik lastig

20

neutraal

53

93

37

Niveau voor- en naarjaarsbijeenkomsten te hoog 2 18
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Voorkeur voor thematische lezingendagen

eens
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Goede balans onderwerpen in Spirula

Artikelen Spirula te wetenschappelijk
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De volledige tekst van de stellingen was:
 Het niveau van de lezingen op de voor- en najaarsbijeenkomsten is voor mij te hoog
 Ik heb een voorkeur voor thematische lezingendagen (marien resp. land/zoetwater,
familie, gebied)
 Lezingen in het Engels vind ik lastig of niet te volgen
 Het niveau van artikelen in de Spirula is te wetenschappelijk
 De literatuurrubriek in Spirula is beter op zijn plaats op de website, zodat er meer
ruimte is voor andere artikelen
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In de Spirula is een goede balans aanwezig tussen diverse onderwerpen
Als het kon zou ik Spirula liever digitaal ontvangen (tegen lagere prijs)
Ik ben bereid € 10 extra contributie te betalen zodat de Basteria dikker kan worden
(200 i.p.v. 150 pagina’s per jaar)
Als het kon zou ik Basteria liever digitaal ontvangen (tegen lagere prijs)
Als het kon zou ik Vita Malacologica liever digitaal ontvangen (tegen lagere prijs)
De verkoop van schelpen op NMV-activiteiten is een slechte zaak

Hoe waardevol vindt u de vaste rubrieken in Spirula voor uzelf?
Waardering voor Spirula-rubrieken
Weekdieren op postzegels

57

Schelpenbeurzen en bijeenkomsten

14

Nieuwe boeken 2 4
Nieuw verschenen tijdschriftartikelen

15

6 6

44

0

59

28

60

14

56

50

85

41

68

41

48

99

24

65
34

20

1 weinig waarde

61

51

40
2

16

75

23
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5 veel waarde

Welke suggesties heeft u om de vereniging aantrekkelijker te maken voor
nieuwe (en ook jongere) leden? (open vraag)
Social media en internet:
 Wellicht iets actiever omgaan met social media. Zonder mensen aan te vallen : Dit
wellicht ook proberen te laten regelen door de jongere leden van de NMV zodat ook
de personen goed aansluiten bij de gewenste doelgroep.
 Misschien iets meer doen met de FaceBook-groep. Niet alleen discussie, maar ook
info plaatsen.
 Wellicht nog meer doen op sociale media.
 Misschien iets op instagram?
 Meer doen met de website
 Geen idee, misschien via waarneming.nl en dergelijke platforms
 Betere ontsluiting website. Link voor excursies werkt niet
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Activiteiten met lager instapniveau:
 De focus ligt heel erg op de wetenschap. Voor jongere leden denk ik dat meer
aandacht voor het verzamelen leuk is.
 Beginners worden afgeschrikt door te wetenschappelijke articles
 Inderdaad is naar mijn idee de nadruk komen te liggen op wetenschap/veldbiologie.
Het is ook zeer begrijpelijk dat dit vanuit de universiteit wordt aangemoedigd, juist
omdat de veldbiologie afhankelijk is van het veldwerk van amateurbiologen. Om
betekenisvol bijdragen te kunnen leveren is specialisatie gewenst en het hanteren
van de wetenschappelijke modus operandi een noodzaak.
Maar betekenisvol bijdragen, en je tegelijkertijd met je fascinatie bezighouden, zou
ook op andere manieren georganiseerd kunnen worden. Ik denk dat een jonge
nieuwe doelgroep zich meer zou herkennen in het openbaar maken en delen van
informatie naar buiten toe. De universiteit heeft de neiging de malacologie ‘op te
bergen’. De kennis die wordt opgedaan met al dat veldwerk heeft goede
journalistieke vertaalslagen nodig om de relevantie ervan naar buiten toe kenbaar te
maken. Jongeren van nu zijn enorm bewust en er is behoefte aan ‘het grotere
plaatje’: hoe redden we het klimaat met z’n allen?
Mogen we nog schelpen rapen van het strand? Mogen we ze nog opduiken? Mogen
we ze nog opeten? Het zoeken naar het genuanceerde antwoord daarop zou een
nieuwe taak van de NMV kunnen zijn. Meer nadruk op het verspreiden van kennis en
meer nadruk op de betekenis van de uitkomsten van veldonderzoek.
Hoe gedraagt de natuur zich… Is de zeenatuur aan het uitsterven of past het zich
aan? Dat zijn vragen waar je via de NMV een antwoord op zou willen vinden. De NMV
zou zich op voorlichting en educatie kunnen richten en meer naar buiten treden. Ook
zou de vereniging een minder nadrukkelijk verlengstuk van Naturalis kunnen zijn; een
eigen agenda kunnen ontwikkelen, met aandacht voor andere invalshoeken en een
grotere diversiteit. Het verlevendigt de vereniging en stelt haar leden centraal in
plaats van het keurslijf van de wetenschap. Deze enquête is een briljante stap in die
richting!
 Vanuit Schelpenmuseum XXX denken we na over educatief materiaal dat geschikt is
voor een grote doelgroep, wij zouden dat heel erg graag verder ontwikkelen met de
NMV, of met andere leden.
 Actuele determinatiekaarten en -boekjes.
 Breed aanbod van groepen, niet te specialistisch
 Simpelere verhalen, dwz schelpen/slakken die overal te zien zijn. vb stadslakken en
schelpen bij stadsafgravingen of funderingszand bouwplaatsen. Fossielen in
stoeptegels/ marmer in gebouwen.
 Ik vind persoonlijk dat het niveau vaak veel te hoog is. (Zeker in Basteria en Vita
Malacologia) daarom ben ik daar afgehaakt. Dat is ook een enorme drempel zeker
voor jongere mensen. Ik denk met weemoed terug aan de oude Vita Marina die je in
een ringband kon verzamelen. Ik snap ook wel dat dat niet meer kan in deze tijd maar
het was eenvoudig en leerzaam. Een rubriek over wat je nog meer aan het strand kan
vinden is ook leuk.
 Opstart excursies/workshops: Waar/hoe vind ik een weekdier en waarom. Hoe kom
ik er achter wat ik gevonden heb en hoe beschrijf ik hem op de juiste manier.
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Activiteiten speciaal voor jongeren:
 Het oprichten van een jeugd afdeling of jeugd groep (en).
 Aanbieden van stageplekken en updates via Naturalis.
 Scholieren proberen te bereiken via leraren en door (nog intensiever) mee te doen
aan de Week van de Biologie (25 mei - 1 juni 2020, georganiseerd door het
Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI). Website =
https://www.weekvandebiologie.nl/ ; informatie via: keessen@nibi.nl.
 Voorstelling in scholen geven bij bvb zeeklassen.
 Een rubriek resp. inlegvel voor jongeren. Een inlegvel in de Spirula dat tegelijk met
behulp van een perforatiescheiding apart gebruikt kan worden.
 Activiteiten voor jongeren voor jongeren. Maximumleeftijd b.v. 18 en dan ook
begeleiding door b.v. student-leden etc. Expliciet geen ouders/ouderen of grijze
mannen/vrouwen, tenzij nadrukkelijk aangekondigd.
 Kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe leden. Kennismaken met contemporaine
sleutelfiguren in de vereniging, voorlichting over activiteiten etc.).
 Indien er mensen voor zijn zou je kunnen denken aan jeugdactiviteiten (presentie bij
natuurbeurzen etc).
 Sponsor een jeugdkring. Ik bied jeugdleden een practicum aan bij Senckenberg.
Jonge/nieuwe leden actiever betrekken:
 Benader jongeren actief om ze (eventueel met een gerichte vraag/opdracht)te
vragen een bijdrage aan de tijdschriften te leveren.
 Personal buddy in het eerste jaar. Iemand die je helpt, wegwijs maakt, voorstelt etc.
 Informeer bij nieuwe leden waar hun interesse naar uitgaat en wat zij zelf kunnen
bijdragen.
 Nieuwe en jonge leden sneller betrekken bij schrijven van artikelen voor de bladen,
of organiseren van excursies e.d.
Excursies/ buitenactiviteiten:
 Misschien nog iets meer excursies. Een laag aantal deelnemers hoeft geen bezwaar
te zijn.
 Duikexcursie aanbieden met ANEMOON samen.
 Excursies onder begeleiding van ervaren gidsen.
 Meer excursies (en ik weet hoeveel energie dat kost om te organiseren door mijn
lidmaatschap van de Schelpencontactgroep Friesland, dus ik piep niet al te hard).
 Laagdrempelige excursies en dan liefst op 'praktische' tijden, ook al werkt het getij
niet echt mee. Om acht uur 's morgens in een verre uithoek van Nederland zijn, kost
(te) veel nachtrust. Doe die excursie dan de week erop maar.
 Meer laag drempelige excursies.
 Meer excursies op marien en fossiel gericht.
 Aanbod buitenactiviteiten ophogen, zoek samenwerking met SWG.
 Jongeren meer betrekken bij excursies!
 Excursies op niet te grote afstand van woonplaats.
 Specifieke excursies voor de jeugd waar het wetenschappelijk belang ervan duidelijk
gecommuniceerd wordt.
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Binnenactiviteiten:
 Beginnersbijeenkomsten' met korte, simpele inleidende lezingen en vooral
practicumwerk.
 jaarlijkse schelpendag.
 introductiedag(en) met een verhaaltje, demonstratie en/of excursietje.
 Thematische determinatie workshops (lopen goed bij de NEV). Contacten met NJN
(of zijn die er al?). De zoekkaarten zijn leuk. Determineren leren op een hoger niveau
(dus niet meteen op soortniveau, dat schrikt mensen af).
 het is jammer dat - na jaren - de schelpenbeurzen/gecombineerd met een
programma van lezingen zijn gestopt.
 Jaarlijkse thema dag voor de jeugd "Breng je Schelp".
 Aankondigen dat op verkiezingsdagen kinderen , jongeren gratis een paar schelpen
kunnen krijgen; dubbele schelpen van leden . Zo zijn velen ooit begonnen om
schelpen te verzamelen.
 Breng uw schelp bijeenkomsten herhalen als dat kan.
 lezingen over veldwerk/ excursies.
 Speciale jongeren dagen.
 Eenvoudiger determineer-bijeenkomsten.
 Op de bijeenkomsten ruilmateriaal en of evt schelpen te ruil of te koop.
 Speciale middagen aangepast aan jonge leden (10-18 jaar), met ruime aandacht in
media.
 Op bijeenkomsten beter begeleiden.
Samenwerking:
 Lokale groepen steunen.
 Meer activiteiten i.s.m. universiteiten en/of studieverenigingen.
 Verbinding zoeken met natuurorganisaties zoals Waddenzee, Natuurmonumenten,
provinciale landschappen.
 Aanbod buitenactiviteiten ophogen. zoek samenwerking met SWG.
 Lastig, ik zie wel veel meer jongeren bij bv WPZ en Anemoon. Kunnen we misschien
van leren?
 Meer samenwerking met clubs als NJN/JNM. Verder niet perse heel veel: jonge leden
weten wat ze kunnen verwachten als ze lid worden.
 Reclame bij NJN en andere verenigingen waar jonge natuurliefhebbers zijn. Maar veel
zal het niet opleveren, maar goed alles is meegenomen.
Overige antwoorden:
 Lagere contributie voor nieuwe (jongere) leden b.v. in het 1e en 2e jaar ("proefjaar")
om zo de financiële drempel te verlagen.
 Reiskostenvergoeding naar NMV activiteiten aanbieden
 Moet meer richting waarnemen en fotografie, zoals vogelaars, leuke app voor op het
strand
 Meer aandacht voor fossiele mollusken.
 Niet te lange teksten en misschien meer verder weg bestemmingen. Onderwerpen
wat meer gesplitst per uitgave.
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Het belang van slakken en schelpen, hun plaats aan het begin van de voedselketen
duidelijk maken en verbinden aan de situatie van nu, met oceaanopwarming en
vervuiling, wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor de toekomst.
Meer regionale verslaggeving. Het is altijd interessant om informatie van bepaalde
streken te lezen. Het nodigt uit om eens in een bepaalde regio op weekend of op
vakantie te gaan.
Voor jongere leden: meer leeftijdsgenoten (tja...)."
Ik vind dat de vereniging daar al veel aan doet, door de Verenigingsdagen in het
museum, door aanwezigheid op markten en door publiciteit, bijvoorbeeld bij Vroege
Vogels.
Wellicht op geschikte locaties met een stand gaan staan.
Lastig. ik denk dat determineren en excursies belangrijk zijn maar ook de Spirula en
Basteria vind ik erg goed en is voor een leek als ikzelf erg waardevol.
Beter uitdragen dat we voor alle schelpen liefhebbers / malacologen iets te bieden
hebben.
Meer bekendheid geven.
Eerlijk geschreven geen idee. Hoop dat de Werkgroep Verjonging iets oplevert.
Geen idee, zou het niet weten, op dit moment niet: 21x
Geen suggesties, alles is goed/ ben zeer tevreden/ ga zo door: 3x.

Is er iets dat u mist in het aanbod van de NMV of heeft u verbetersuggesties?
(open vraag)
Over de tijdschriften:
 Spirula mist leuke aspecten die het tot een aantrekkelijker verenigingsblad kunnen
maken.
 Artikelen in Spirula over (belangrijke) malacologische websites. Artikelen in Spirula
die ons op de hoogte houden wat er aan malacologisch onderzoek gedaan wordt in
de beroepsinstellingen zoals Naturalis, NIOZ, etc.
 De onderwerpen wat meer verzameld in een uitgave. Nu soms interessant en soms
niet omdat het geen raakvlak heeft. Daar bedoel ik dus mee bv een aparte
Marienuitgave en een aparte land/zoet waterslakken uitgaven.
 Meer verhalen over ervaringen van leden in tuinen en op balkons, dichter bij de
'gewone' mens kan inspireren respectvoller en oplettender te zijn.
 Meer determinatie artikelen.
 Bijzondere plaatsen meer in het daglicht stellen, waarbij uitzonderlijke vondsten aan
verbonden zijn. Dit zowel voor een rubriek van Landslakken, maar evengoed de
waterslakken in het daglicht stellen. Niet beperken tot de Mariene groep, al wordt dit
ook niet expliciet gedaan.
 Een rubriek van vraag en aanbod (enige selectie vooraf is dan wel nodig).
 (Meer) Artikelen/informatie over specifiek voedsel van weekdieren en dan met name
macroalgen.
 Waarom heeft de NMV 2 wetenschappelijke bladen? Alleen al de
redactiesamenstellingen maakt dat onlogisch...
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Basteria z.s.m. op citation index om meer verzekerd te zijn van regelmatige aanvoer
kwalitatief hoogstaande kopij.

Over de excursies en buitenactiviteiten:
 Excursies met een bus, opstappen Naturalis. Zonder auto is het lastig om mee te
gaan, met zijn allen in een bus is ook nog wel betaalbaar en best gezellig!
 Meer excursies gericht op strandvondsten / marien.
 Faciliteren van jongerenexcursies.
Over activiteiten binnen:
 De ruimte in Naturalis is te klein en te druk.
 Zou fijn zijn om een goede locatie te krijgen waar we ruimte en lichtpunten hebben
voor de binoculair. Ook de akoestiek in live science is niet zo goed.
 Omdat er steeds een thema is en iedereen daarmee aan de gang gaat, is er weinig
ruimte om andere soorten te determineren.
 Opnieuw oppakken van verwelkoming bezoekers van Naturalis.
 Vrije toegang tot Naturalis als je betalend lid ben . En toegang tot de bieb .
 Jammer dat de beroepsmalacologen zo afwezig zijn bij normale zaterdagen.
 Meer determinatiedagen.
 Toch graag meer verenigingsbijeenkomsten in andere delen van Nederland dan de
Randstad.
 Schelpenbeurs.
 Schelpenbeurs zoals die destijds 2 jaarlijks georganiseerd werd.
Balans land/zoetwater/marien:
 Ik vind het aanbod over land/zoetwater slakken de overhand hebben. Graag wat
meer over maritieme geslachten.
 Mijn voorkeur gaat uit naar zee en niet naar land. Dat loopt nu door elkaar. Splitsing?
 De balans slaat vaak een beetje door naar marien/zoetwater.
Overige antwoorden:
 Moet meer richting waarnemen en fotografie, zoals vogelaars, leuke app voor op het
strand.
 Meer spreiding van activiteiten over het land. Nu is het toch vooral een
randstadgebeuren.
 Spendeer de veel te welgevulde kas aan leden activiteiten, met de gemiddelde
leeftijd van onze leden gaat dit geld verloren als we zo zuinig blijven.
 Het aanbod van de NMV aan de leden is best hoog-academisch. Ik kan daar heel goed
mee om gaan, maar ik kan me voorstellen dat de drempel hoog ligt voor iemand die
daar pas mee in aanraking komt. Mijn aanbeveling is daar wat aan te doen.
Populariseren dus, maar niet zonder de meer academisch gerichte leden te verliezen.
Moeilijk opgave, weet ik.
 Misschien zo nu en dan meer gericht worden op Nederland.
 Opstart excursies/workshops: Waar/hoe vind ik een weekdier en waarom. Hoe kom
ik er achter wat ik gevonden heb en hoe beschrijf ik hem op de juiste manier.
 Nee/ ik mis niets/ geen suggesties/ tevreden zo/ dik in orde/ ga zo door: 42x
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Bent u bereid vrijwilligerswerk voor de NMV te doen?
Bereidheid tot vrijwilligerswerk
24
Ja, ik doe het al
ja, ik wil het in de toekomst wel gaan doen

31
105

nee

Mijn malacologische interesse gaat uit naar:
(meerdere keuzes mogelijk)
Caribisch gebied

51

Midden- en Zuid-Amerika

41

Noord-Amerika en Canada

42

Afrika

48

Azië/Oceanië/Australië/Indo-Pacific

59

Arctisch/Antarctisch

41

Europa

123

Fossiel

73

Recent

114

Marien

128

Brakwater

78

Zoet

66

Land
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Aantal leden

Hiervan waren 28 leden die alle gebieden aankruisten en dus een wereldwijde interesse
hebben. Nog eens 7 leden hebben een wereldwijde interesse behalve het Arctisch/
Antarctisch gebied. En van hen licht toe: “(Ant-)arctisch wel leuk, maar voor mij niet aan te
komen”.
Een aantal leden noemde een speciale interesse (1x genoemd, tenzij anders vermeld):
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Gebieden:
 Benelux
 IJsland
 Arctisch, Atlantisch, Mediterraan, veelal bathyaal
 Macronesië
 Nederland (3x)
 Nederland en directe omgeving
 Noord Afrika, Marokko, Tunesie, Algerije
 West-Palearctisch
Families:
 Naticidae, Veneridae, Cassidae en Strombidae wereldwijd
 Pectinidae & Propeamussiidae wereldwijd
 Polyplacophora
 Recente Muricidae uit alle gebieden
 Scaphopoda
 Stromboidea
Overige interesses:
 Alles wat me verwonderd
 Diepwater, microshells
 Eilanden
 Exoten (voor NL)
 Gedrag
 Landplatwormen
 Seashell related
 Geen voorkeuren

Verder heb ik interesse in weekdieren en …:
(meerdere keuzes mogelijk)
weekdieren op postzegels

16

weekdieren in kunst en gebruiksvoorwerpen

21

geschiedenis malacologie

58

wetenschapelijk onderzoek

90

determineren

125

gedrag en leefwijze

87

taxonomie/systematiek

95

biologie

84

duiken

14

fotograferen

64

verzamelen

125
0

20

Aantal leden

10

40

60

80

100

120

140

Overige interesses: (alles 1x genoemd)
 Het houden van slakken in een terrarium. Ik houd Achatina marginata.
 bescherming
 natuurbeschermingsaspecten
 publicaties genereren en literatuur
 natuurlijke vijanden, weekdieren in de archaeologie
 biostratigrafie
 weekdieren op affiches, ansichtkaarten, etc.

Heeft u een eigen verzameling?
19

30

77

35
ja, een algemeen wetenschappelijke verzameling (diversie gebieden en groepen, goed gedocumenteerd)
ja, een gespecialiseerde wetenschappelijke verzameling van een familie of gebied (goed gedocumenteerd)

ja, niet-wetenschappelijke verzameling (niet systematisch/ niet goed gedocumenteerd)
nee

Heeft u een (digitale) registratie van uw malacologische gegevens
(verzameling, veldwaarnemingen)?
Nee en ik heb er ook geen belangstelling voor

15

Nee, maar ik heb er wel belangstelling voor

41

Ik registreer mijn waarnemingen via een website
(waarneming.nl, NDDF, Observado.org)

14

Ja een eigen database van mijn waarnemingen

30

Ja een papieren registratiesysteem van de mollusken
in mijn verzameling (schrift, kaartenbak, enz.)
Ja een eigen database van de mollusken in mijn
verzameling op de computer
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Overige antwoorden en toelichtingen:
Bezig met digitaliseren/ wordt aan gewerkt:
 Ben pas de laatste tijd aan het digitaliseren.
 Ben hem aan het opzetten en er een mooi manier voor aan het verzinnen.
 Eigen database van mijn waarnemingen, working on it :-)
 Zowel digi als schrift, beide deels, wordt aan gewerkt.
 Ik heb een excel-bestand met een deel van mijn collectie, ik loop achter met
registreren, etiketten zijn wel allemaal exact en compleet.
 Ben er druk mee bezig om het te digitaliseren.
Van plan te digitaliseren:
 Ik wil de papieren registratie ook graag omzetten in digitale bestanden.
 Een eigen database van mijn collectie, maar op zoek naar een systeem dat aansluit
op Naturalis.
 Wil dit in de toekomst wel gaan doen in bijvoorbeeld access.
 Ik ga er aan beginnen om mijn verzameling in een excel bestand te zetten.
Anders:
 Te omvangrijke collecties om nu nog te digitaliseren.
 Wel belangstelling, maar te oud (75) om er nog aan te beginnen.
 Sla gegevens van o.a. (museum) collecties op in MolluscBase/WoRMS.
 Al mijn verzameld materiaal gaat naar de mollusken verzamelingen van de XXX
Universiteit of naar Museum XXX waar alle gegevens ook digitaal opgeslagen worden.
 De collectie is met zoveel mogelijk gedetermineerd materiaal voorzien van etiketten
met vindplaatsen overgedragen aan Museum XXX.
 Etiketten, maar ik heb een hele kleine collectie.
 Ik geef mijn eigen slakken en de slakken in de tuin eten, en kijk dan gelijk naar hun
gedrag, en fotografeer ze.
 Ik verzamel schelpen uit oude collecties, soms zitten daar gegevens bij en soms niet.
 Waarnemingen schaars materiaal naar Centraal Systeem. Marien soms ook naar
Waarneming.nl.
 Heb geen collectie/ N.v.t. (2x)

Ik ben een:
10%

Man (145x)
Vrouw (17x)
90%
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Leeftijd:
4%

5%

34%

< 30 jaar (7x)
30 - 50 jaar (8x)
50 - 70 jaar (92x)
70+ jaar (55x)
57%

Ik woon in de regio:
Regio (%)

1%
9%

10%
Noord (Groningen, Friesland, Drente) (17x)

7%

Oost (Overijssel, Gelderland) (12x)
19%

Midden (Utrecht, Flevoland) (14x)

9%

West (Zuid Holland, Noord Holland) (71x)
Zuid (Limburg, Noord Brabant, Zeeland) (32x)
Ander land (15x)
Texel (2x)

44%

Wilt u verder nog iets opmerken?
(open vraag)
Tevredenheid over de vereniging:
 Ben in het algemeen zeer tevreden over de hoge kwaliteit van informatie van de
vereniging!
 Ik vind de NMV een leuke vereniging met een actief bestuur.
 Geweldig, dat de NMV er is, en zo n mooi tijdschrift en mooie nieuwsbrief heeft. Ook
wetenschappelijk gezien is de NMV van groot belang, en staat op een hoog niveau. Er
zijn ook veel activiteiten, die ik door ziekte moeilijk kan bezoeken, maar zeer
waardevol zijn voor degenen, die dat wel kunnen. Ga zo door.
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De NMV is een geweldige vereniging!
Ik ben heel tevree over de NMV.
Lid worden van de NMV was een van de beste beslissingen ooit. Spirula en Basteria
zijn zeer interessant. Maar het is vrij duur voor mij.
sympathieke vereniging en het ondersteunen waard.
NMV doet het m.i. goed, een extra/andere inspanning zal van weinig invloed zijn op
mijn suboptimale interesse (er valt op ander vlak ook veel te beleven).
De NMV is een top-club!
ik was eenvoudig geïnteresseerd in schelpen. Kwam in aanraking met NMV en
daardoor werd mijn scope enorm vergroot. Ben onder de indruk van de kwaliteit van
de activiteiten en het werk van bestuursleden; bijv de secretaries.
Fijn dat er zoveel enthousiasme uit uw vereniging/blad blijkt.
ga vooral zo door
Ga door!

Opmerkingen over de enquête:
 veel succes met alle antwoorden
 Superleuke en -goeie en -interessante enquete! Vaker doen!!
 Goed initiatief
 veel antwoorden voor mij beetje lastig om te benoemen
 goed initiatief; herhalen over 5 jaar!
 Vanaf de zijlijn wens ik jullie veel succes, ga zo door!
 Prima initiatief deze enquête.
Opmerkingen over de nieuwsbrief:
 Ik vind de digitale nieuwsbrief altijd erg leuk (lees ik van voor naar achter).
 Verslagen nieuwsbrief zoveel mogelijk in het Nederlands.
 Nieuwsbrieven vind ik ook erg leuk
Opmerkingen over de tijdschriften:
 Is het niet beter om Vita Malacologica en Basteria te fuseren? Digitaal beschikbaar
maken van De Kreukel. Digitaal beschikbaar stellen van de uitgaven van de
voormalige Stichting Biologia Maritima. Waarom is er niet 1 wetenschappelijk
malacologisch tijdschrift in Nederland (waarom bestaat er zoiets als Miscellanea
Malacologica van Marien Faber waardoor het landschap onnodig versnipperd?).
 Gestopt met Vita Marina vanwege kosten, Basteria geen belangstelling voor gehad te
veel zoetwater. Door middel van Spirula blijf ik nog enigszins betrokken. Ik ben zelf
niet wetenschappelijk onderlegd dus soms zijn onderwerpen te moeilijk voor mij.
 Samenvoeging van basteria en vita
 Meer aandacht schenken aan eigen publieksgerichte publicaties alsmede betere
samenwerking daarbinnen.
 Soms zijn onderwerpen te moeilijk voor mij.
 Er moet (meer) advertenties geworven worden van boeken- en schelpenhandelaren
in Spirula; dit ter dekking van kosten en om uit te dragen dat wij ook iets te bieden
hebben aan koop-publiek
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Misschien eens enkele voorbeelden in Spirula hoe b.v. het begin van een -ingevuldeExcel lijst er uit kan zien, evtl. met ervarings-tips.
In mijn spaarzame vrije tijd lees ik de Spirula en houd van verscheidenheid van de
artikelen. Soms zijn ze wetenschappelijk en kost het me moeite, maar alleen door
verdieping krijg je inzicht.

Opmerkingen over de excursies:
 En ik ben blij verrast over de warme ontvangst die ik elke keer krijg op excursies (als
relatief onbekende bij de vereniging, met een iets afwijkende interesse).
 Natuurbeleving komt voor mij op de eerste plaats, met als topper de 5000 soorten
inventarisatiedag bij Meyendel. Maar deelname aan excursies is voor mij moeilijk
vanwege de bereikbaarheid.
 De excursies zijn me meestal te ver en te onbereikbaar met het openbaar vervoer. Nu
word ik een daagje te oud.
 Zou mooi zijn als excursiepagina weer werkend kan worden gemaakt
Overige opmerkingen:
 Werkzaam voor NIOZ dus ook vanuit dus naast persoonlijke interesse ook een grote
beroepsmatige interesse.
 ja in het oosten van het land zit je behoorlijk buiten het activiteiten gebied van de
NMV en ook voor het museum kun je weinig betekenen te ver weg.
 "Mijn verzameling komt binnenkort vrij wegens overlijden misschien heeft iemand
een idee. Om daar een oplossing voor te verzinnen. Naam en adres XXX.
 Soms ben ik wel een tikkeltje jaloers op Belgische Malacologische vereniging waar
veel meer activiteiten worden ontplooid.
 Vind het persoonlijk altijd belangrijk als ik mensen kan helpen met determineren en
kennis over kan dragen, en ervaar daar zeer veel bevrediging bij. Daarnaast is het
vaak een belangrijk sociaal gebeuren voor leden waar lief en leed wordt gedeeld.
 Door mijn ouderdom heb ik minder activiteiten.
 Ja, nog even iets over dat verkopen tijdens bijeenkomsten. Ik ben daar op tegen als
het direct of indirect leidt tot 'roof' van levende dieren uit de natuur. Als het zou
gaan om overtollig geworden collecties o.i.d. zou ik er heel wat minder moeite mee
hebben. Beter een nieuwe bestemming, dan weggooien. Maar ja, sluit het eerste
maar eens uit. Belangrijk is de herkomst van het aangebodene te weten.
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