Voorjaarsdag met Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse
Malacologische Vereniging op 24 april 2021
De voorjaarsdag met algemene ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 24 april
2021. ’s Morgens wordt de algemene ledenvergadering gehouden, ’s middags is er een
malacologisch programma.
Voorjaarsdag online
Het ziet er naar uit dat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is een fysieke
vergadering te houden. De voorjaarsdag zal dus waarschijnlijk geheel online zijn met behulp
van het programma Zoom. Dit is zeer eenvoudig in gebruik en levert een goede beeld- en
geluidskwaliteit. Na aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen en een korte
handleiding.
Voor degenen die nog geen ervaring hebben met het programma Zoom bieden we een
oefenbijeenkomst aan op woensdagavond 21 april van 20.30 – 21.30 uur. U kunt dan testen
hoe het werkt en zo nodig telefonisch hulp krijgen als u problemen tegenkomt.
Fysieke voorjaarsdag
Mochten de corona-maatregelen op tijd versoepeld worden, dan zal er op 24 april een
fysieke vergadering plaatsvinden in het auditorium van Naturalis Biodiversity Center,
Darwinweg 2 in Leiden. Daarbij zal dan het maximum aantal deelnemers gelden dat dan is
toegestaan. Bij aanmelding voor de fysieke vergadering geldt: wie het eerst komt, wie het
eerst maalt. We zullen het dan ook mogelijk maken de voorjaarsdag online te volgen (met
verbeterde verbinding n.a.v. de leerervaring van dit najaar).
Vooraf aanmelden verplicht
Vooraf aanmelden is verplicht, zowel voor fysieke als voor online deelname. Meld u aan bij
de secretaris, liefst via email: NMV-secretaris@spirula.nl en als u geen email heeft per
telefoon: 030-2210613. Vermeld daarbij uw naam, uw emailadres en/of telefoonnummer en
de manier van deelnemen (fysiek of online). Om alles op tijd te regelen, verzoeken wij u om
u voor 10 april 2021 aan te melden.
Programma NMV voorjaarsdag 2021
10.00 - 10.30 uur
10.30 - 12.15 uur
12.15 - 13.30 uur
14.00 - 14.30 uur
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 16.00 uur
16.30 uur

Ontvangst met koffie en thee.
Algemene Ledenvergadering (huishoudelijk gedeelte).
Lunchpauze. Lunch zelf meenemen of kopen in het museumrestaurant.
Lezing door Barbara Gravendeel, Richa Kusuma Wati en Anne Selten
“Hoe orchideeën zich beschermen tegen slakkenvraat”.
Pauze (koffie en thee verkrijgbaar)
Lezing door Hannco Bakker over Indo-Pacifische Triphoridae: een eerste
stap tot identificatie, kenmerken en hoofdgroepen.
Korte bijdragen van leden. U kunt uw bijdrage vooraf aanmelden bij de
secretaris, NMV-secretaris@spirula.nl.
Einde programma.
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Vergaderstukken
De vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering vindt u in deze PDF vanaf pagina 5.
Deze PDF wordt ook op de website geplaatst. Wie geen toegang tot e-mail of internet, kan
een print van de vergaderstukken aanvragen bij de secretaris.
Meepraten en meebeslissen door online deelnemers
Zodra bekend is of het een volledig digitale ALV wordt, of een combinatie van fysiek en
digitaal, ontvangen alle leden die zich aangemeld hebben informatie over de wijze waarop
zij mee kunnen praten en hun stem uit kunnen brengen.
Als de fysieke bijeenkomst niet door kan gaan
Wanneer de fysieke bijeenkomst met de dan geldende coronamaatregelen niet door kan
gaan, krijgen de leden die zich aangemeld hebben voor de fysieke bijeenkomst van te voren
bericht. Zij ontvangen dan ook een link om deel te nemen aan de online bijeenkomst.
Daarvoor hoeven zij zich dus niet opnieuw aan te melden. Er is geen maximum aantal
deelnemers aan de online bijeenkomst.
Praktische gang van zaken bij een fysieke vergadering i.v.m. corona
De NMV volgt de corona-voorschriften van de overheid en van Naturalis. Als een fysieke
vergadering in het auditorium is toegestaan zal waarschijnlijk een maximum aantal
deelnemers gelden. Omdat niet iedereen in deze situatie kan of wil deelnemen aan een
fysieke vergadering, maken we het weer mogelijk de vergadering ook via een live verbinding
per computer te volgen. U heeft daarvoor een computer met internetverbinding nodig. Het
kan nodig zijn dat de coronaregels kort van tevoren veranderen. Mocht het nodig zijn de
fysieke vergadering geheel af te gelasten, dan wordt de vergadering alleen online gehouden.
Verder gelden dit keer de volgende regels:
•
•
•
•
•

•

•

Alleen leden van de NMV (gewone leden, huisgenootleden en ereleden) kunnen
deelnemen, introducées worden niet toegelaten bij de fysieke vergadering.
Tijdens de fysieke ALV houden we 1,5 m afstand van elkaar.
In het hele museum is het dragen van een mondkapje verplicht. Neem zelf een
mondkapje mee.
Mensen met verkoudheidsklachten of koorts en mensen met huisgenoten met deze
klachten mogen niet aan de fysieke vergadering deelnemen.
Wij verwachten dat u zich houdt aan de corona-regels van de overheid en van Naturalis
en dat u eventuele aanwijzingen van het Naturalis-personeel opvolgt (bijvoorbeeld over
de te gebruiken in- en uitgang, zie verderop).
Vooraf aanmelden is verplicht, zowel voor fysieke als voor online deelname. Meld u aan
bij de secretaris, liefst via email: NMV-secretaris@spirula.nl en als u geen email heeft
per telefoon: 030-2210613. Vermeld daarbij uw naam, uw emailadres en/of
telefoonnummer en de manier van deelnemen (fysiek of online). Wie het eerste komt,
wie het eerst maalt. De te gebruiken techniek voor online deelname hangt af van het
aantal deelnemers. Om dat op tijd te regelen, moet u zich voor de online vergadering
aanmelden vóór 10 april 2021.
Na aanmelding ontvangt u bericht of u wel of niet kunt komen of online kunt
deelnemen. Online deelnemers ontvangen van tevoren een speciale persoonlijke link
naar de vergadering. Omdat we gebruik maken van een beveiligde verbinding kunt u
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•

•

zonder deze link niet deelnemen. Als er een combinatie van fysiek/digitaal vergaderen
is, kunt u als online deelnemer wel luisteren maar niet meepraten. Eventueel kunt u wel
uw reactie bekend maken via de chatfunctie van het vergaderprogramma. Reacties via
de chat van online deelnemers worden door een van de bestuursleden gemeld in de
fysieke vergadering.
Als er gestemd moet worden, gebeurt dat alleen door deelnemers aan de fysieke
vergadering. Leden die niet bij de fysieke vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen hun
stem laten uitbrengen door een ander lid dat wel aanwezig is. U moet dat lid daartoe
vooraf schriftelijk machtigen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste vijf personen
als gemachtigde optreden. Dit is bepaald in de statuten artikel 14.
Naturalis heeft normaal twee ingangen: Darwinweg 2 (aan de straatzijde) en
Mendelweg 2 (aan de kant van het parkeerterrein en fietsenstalling). Vanwege coronamaatregelen kunt u het gebouw momenteel alleen in via de ingang Darwinweg 2 (als u
met de auto of op de fiets komt dus even omlopen). En u kunt het gebouw alleen uit via
de Mendelweg 2 (ook als u met openbaar vervoer reist).

Zaal en toegang: Het auditorium waar de voorjaarsdag van de NMV gehouden wordt,
bevindt zich voor de kassa. Voor het bijwonen van deze dag hoeft u dus geen toegang tot
het museum te betalen. Het museum is open van 10.00 – 17.00 uur.
Bereikbaarheid: Naturalis (Darwinweg 2 te Leiden) 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.
Parkeren: Naturalis heeft meerdere parkeerplaatsen. Parkeertickets kosten € 7,50 per dag.
Het is niet mogelijk om per uur te betalen. Het aantal plaatsen aan de Mendelweg 2 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 10.00 - 17.00 uur. Dit restaurant is voor de kassa,
hier hebt u dus geen museumkaartje nodig. Uw eigen meegebrachte lunch kunt u opeten in
de picknick-ruimte/koffiecorner op de 5e etage of buiten. U kunt aan het begin van de
lunchpauze een speciaal toegangsbewijs krijgen waarmee u gratis naar de 5e etage kunt.
Wilt u daar gebruik van maken, meldt u dan aan het begin van de lunchpauze bij Gab
Mulder. Het speciale toegangsbewijs is alleen vanaf de lunchpauze te gebruiken en u kunt er
ook de expositie mee bezoeken.
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.
3

Agenda algemene ledenvergadering (HUISHOUDELIJK GEDEELTE)
1. Opening en agenda
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de algemene ledenvergadering NMV van 26 september 2020
4. Verslag van de secretaris over 2020
5. Verslag van de redactie van Spirula over 2020
6. Verslag van de redactie van Basteria over 2020
7. Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2020
8. Verslag van de webmaster over 2020
9. Verslag van de coördinator NMV verenigingsdagen over 2020
10. Verslag van de archivaris en bibliothecaris over 2020
11. Verslag van de excursiecommissie over 2020
12. Verslag van de werkgroep verjonging over 2020
13. Verslag van de penningmeester over 2020
14. Verslag van de kascommissie NMV over 2020 en decharge penningmeester NMV 2020
15. Verslag van de secretaris/penningmeester inzake STIBEMAN over 2020
16. Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2020
17. Decharge kascommissie 2020 en benoeming kascommissie 2021
18. Stibeman en NMV: fuseren of niet?
19. Plannen van STIBEMAN voor 2021
20. Verkiezing bestuursleden, wisselingen van andere functionarissen
21. Toekomst van Vita Malacologica na 2021
22. Plannen voor de toekomst van Basteria
23. Overige plannen van het NMV-bestuur voor 2021
24. Voorstel aanpassing contributies per 2022: uitbreiding mogelijkheden jeugdlidmaatschap
25. Rondvraag en sluiting
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VERGADERSTUKKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
NEDERLANDSE MALACOLOGISCHE VERENIGING OP 24 APRIL 2021
Toelichting: omdat de kans bestaat dat de ALV digitaal gehouden moet worden, zijn steeds de
punten benoemd waarover we aan de ALV vragen om een besluit te nemen. Deze beslispunten zijn
per agendapunt genummerd weergegeven als ALV 1, ALV 2, enzovoort.
Agendapunt 3: Verslag algemene ledenvergadering NMV van 26 september 2020
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Malacologische Vereniging,
gehouden op 26 september 2020 in Naturalis, Leiden
Deelnemers fysieke vergadering: Hannco Bakker (voorzitter a.i.), Ruud Bank, Bram Breure, Henk
Dekker, Aart Dekkers, Werner de Gier (vanaf punt 17), Auke Florian Hiemstra, Bert Hoeksema, Dick
Hoeksema, Ad Hovestadt, Huub Huneker, Lies Huneker-Konijn, Theo Kemperman, Gijs Kronenberg,
Freek van der Kruk, Wim Kuijper, Sylvia van Leeuwen (verslag), Gerard Majoor, Henk Menkhorst, Gab
Mulder, Dennis Nieweg, Anthonie van Peursen, Jan Johan ter Poorten, Jan de Quaasteniet, Han
Raven, George Simons, Hans van Straaten, Erick Staal, Amy Storm, Arie Twigt, Fred Vervaet, Rob
Vink.
Deelnemers digitale vergadering: Michiel Schipper, Anja Ridder, Willy Sleurs, Theo Ykema (met
onderbreking tot en met punt 16).
Leden die via een machtiging hun stem uit lieten brengen: Joop Eikenboom, Willem Faber, Leo van
Gemert, Jan Kuiper, Wim Maassen, Rina Mounoury, Ronald Seitzinger, Hermann Strack, Freek
Titselaar, Jaap Vermeulen, Theo Ykema.
Afwezig met kennisgeving: Jaap de Boer, Peter Bor, Peter Breeman, Jan Buijse, Martin Cadée, Joop
Eikenboom, Willem Faber, Leo van Gemert, Edi Gittenberger, Jeroen Goud, Frank de Graaf, Guus
Gulden, Bert Jansen, Margreet Kouwenhoven, Jan Kuiper, Marc Lavaleye, Wim Maassen, Kees
Margry, Rina Mounoury, Tello Neckheim, Jos van Ooijen, Ronald Seitzinger, Hermann Strack, Jaap
Vermeulen, Wim Voortman, Ton de Winter, Alain van ’t Woudt, Theo Ykema (vanaf punt 17).
1.
Opening en agenda
Hannco Bakker is na het aftreden van Anthonie van Peursen voorzitter ad interim en heet de
aanwezigen en de digitale deelnemers van harte welkom. Er zijn geen opmerkingen over de agenda,
deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Het aanvullende voorstel dat het bestuur heeft nagestuurd
wordt behandeld bij agendapunt 12. Het aantal gemachtigden wordt geïnventariseerd.
Hannco Bakker staat stil bij de leden en enkele andere malacologen die ons zijn ontvallen, waaronder
meerdere leden die zeer lang lid zijn geweest van de NMV en leden die veel gepubliceerd hebben. In
2019 overledenen de leden: Andre Krumperman (tevens partner van Wil Lagerweij), Cor Grabijn, Erik
Busser, Wolfgang Rahle. In 2020 overleden de leden Jan van Son, Carl van der Steenhoven, John van
Aartsen en Josine van Aartsen vd Molen, Wenda van Bruggen-Gorter, Paul van Stipdonk en Adri
Gittenberger-de Groot (echtgenote van Edi Gittenberger en moeder van Arjan Gittenberger en Edi
Gittenberger junior). Ook memoreert hij de oud-leden Zeév Bar en Kees Swennen; Toos Faber
(echtgenote van Willem Faber) en Vojen Lozek (bekend malacoloog en erelid van DMG). Hij wenst de
nabestaanden veel sterkte, waarna een minuut stilte gehouden wordt ter nagedachtenis.
2.
Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
De secretaris meldt wie zich afgemeld hebben en vraagt de presentielijst te tekenen die rondgaat.
Hannco Bakker feliciteert Jaap van der Voort met zijn eerste prijs voor de NMV Quiz en Arie Twigt
met de tweede prijs. Omdat Jaap in Duitsland woont, is de prijs per post toegestuurd. Hannco Bakker
overhandigt de prijs ter plekke aan Arie Twigt.
Sylvia van Leeuwen laat de nieuwe zoekkaart schelpen van het Noordzeestrand zien. Deze is gemaakt
in goede samenwerking met Haus der Natur en kan in de pauze worden aangeschaft.
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3.
Verslag van de algemene ledenvergadering NMV van voorjaar 2019
Juistheid tekst:
Theo Ykema heeft enkele redactionele opmerkingen toegestuurd, deze worden in de definitieve
versie verwerkt. Gerard Majoor vraagt een aanvulling in het verslag op p. 8 boven punt 13. Daar staat
nu: “het opvragen van een offerte gebeurt in overleg met de redactie.” Dit moet worden: “het
opvragen van een offerte bij de drukker gebeurt in overleg met de redactie”.
Met inbegrip van deze wijzigingen wordt de tekst van het verslag vastgesteld.
Ruud Bank vraagt aandacht voor twee passages uit het verslag: dat het bestuur legaten niet wil
gebruiken om de contributie laag te houden (p. 7) en dat het bestuur van Stibeman vindt dat er te
weinig gebruik gemaakt wordt van de subsidies (p. 9).
4.
Uitslag van de leden-enquête 2020
Hannco Bakker licht toe dat de leden-enquête begin 2020 is gehouden en dat de uitslagen zijn
rondgestuurd. Functionarissen hebben meer achtergrondinformatie over de uitkomsten op hun
terrein gekregen. Opvallend is de vergrijzing van de vereniging. Het bestuur merkt dat ook doordat er
meer berichten van ziekte en overlijden zijn, doordat er vaker vragen komen om advies bij het vinden
van een bestemming voor collecties en doordat het moeilijker wordt vrijwilligers voor allerlei
functies in de NMV te vinden. Het is dus belangrijk meer jongeren te trekken en daarom is een
werkgroep verjonging ingesteld. Auke Florian Hiemstra is daarvan de trekker. Auke Florian vertelt dat
de werkgroep druk bezig is maar dat voortgang en concrete activiteiten lastig zijn vanwege corona.
Han Raven: toen enquête plaatsvond was situatie anders dan nu. De visie van de leden kan daardoor
ook veranderd zijn. Hij doet de suggestie om de leden op aantal punten opnieuw te bevragen, die
vragen kunnen dan mogelijk ook concreter zijn. Dit kan ook een idee zijn voor de werkgroep
verjonging. Het bestuur neemt deze suggestie in overweging. Auke Florian Hiemstra geeft aan dat
goede ideeën voor de werkgroep verjonging welkom zijn en bij hem gemeld kunnen worden. Rob
Vink vraag of de werkgroep verjonging de voortgang wil terugkoppelen op de volgende ALV. Dit is
toegezegd.
5.
Verslag van de secretaris over 2019
Ruud Bank vraagt waar de ruilabonnementen voor zijn nu de NMV geen bibliotheek meer heeft.
Sylvia van Leeuwen licht toe dat onder deze code alle abonnementen geregistreerd worden
waarvoor niet betaald wordt. Dit zijn enkele “echte” ruilabonnementen met tijdschriften die de
Naturalis bibliotheek niet had maar wel wilde opnemen in de bibliotheek; gratis exemplaren voor
redactieleden, voor de beurskisten, voor het archief van de NMV; en voor de Koninklijke Bibliotheek,
de bibliotheek van Naturalis en voor indexering in Zoological Records.
Het verslag van de secretaris wordt goedgekeurd.
6.
Verslag van de redactie van Spirula over 2019
Dick Hoeksema doet een voorstel om de richtlijnen voor auteurs alsnog af te stemmen tussen de drie
tijdschriften, door de richtlijnen voor Basteria (het vlaggenschip) ook toe te passen op de andere
tijdschriften. Gerard Majoor antwoordt dat een belangrijk probleem bij de afstemming is dat Spirula
geen torenhoog wetenschappelijk niveau moet hebben en dus Nederlandse namen hanteert, wat bij
Basteria niet het geval is. De goede wil is aanwezig maar het is nog niet geregeld. Dick Hoeksema
heeft daar begrip voor, maar doelt vooral op andere zaken zoals literatuurverwijzingen. Gerard
Majoor zegt toe dat het weer opgepakt gaat worden zodra de redactiewisselingen rond zijn.
Het verslag van de redactie wordt goedgekeurd.
7.
Verslag van de redactie van Basteria over 2019
Ruud Bank licht met behulp van een PowerPoint toe wat de ambitie van de redactie was en waarom
dit spaak is gelopen. Het betreft citaten uit eerder rondgestuurde stukken. Wetenschappelijke
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tijdschriften krijgen keer op keer geen gehoor voor meer budget. Zoals bekend heeft de redactie de
handdoek in de ring gegooid.
Aart Dekkers vraagt waarom de redactie niet op de ALV is gekomen met verzoek om meer geld. Ruud
Bank antwoordt dat hij dacht dat hij dat al met de voorzitter had afgetikt. Sylvia van Leeuwen
reageert dat bij haar geen ander besluit bekend was over het budget van Basteria dan de begroting
die door ALV is vastgesteld. Bram Breure voegt daaraan toe, dat overleg met het bestuur moet
volgen als er meer geld nodig is en daarna besluit van de ALV. Hij vindt het niet correct dat de
redactie toezeggingen aan auteurs doet waarvoor geen budget is. Anthonie van Peursen geeft aan
dat besproken is dat het streven van Basteria was om op termijn naar 200 pagina’s te gaan, maar dat
daarbij geen concrete budgetafspraken gemaakt zijn.
Hans van Straaten vraagt of de begroting geen post onvoorzien bevat voor als iets duurder uitvalt en
of dat niet een betere oplossing zou zijn. Als iedereen 2 euro meer betaalt kan het gerealiseerd
worden Basteria is een waardvolle uitgave.
Aart Dekkers vraagt hoeveel redacties garanderen dat een manuscript altijd binnen 6 maanden
gepubliceerd kan worden (zoals vermeld in het verslag van de redactie) en hoe de redactie dat kan
beloven. Ruud Bank vindt het belangrijk dat een auteur weet waar hij aan toe is. Aart Dekkers heeft
de ervaring dat hij nooit die garantie krijgt, want de redactie is afhankelijk van de snelheid van de
reviewer en er kan plaatsgebrek zijn waardoor een artikel moet doorschuiven naar een volgend
nummer.
Rob Vink vraagt of de opbrengst van verkoop via Conchbooks ook ingezet wordt voor de Vita. De
opbrengst daarvan wisselt sterk per jaar maar is niet verwaarloosbaar.
Ruud had graag samen met het bestuur een toekomstplan willen maken maar dat is niet gelukt. Hij
heeft vervolgens subsidie aangevraagd bij Stibeman voor extra pagina’s. Stibeman heeft subsidie
toegekend voor 33 pagina’s, waardoor de redactie een tekort heeft voor 104 pagina’s in 2020. Theo
Kemperman heeft er grote bewondering voor dat Ruud dingen inzichtelijk wil maken, maar wijst er
op dat Stibeman aparte rechtspersoon is waarover de ALV van de vereniging NMV niets te zeggen
heeft. Hij vindt het daarom niet fair om de besluiten van Stibeman hier ter discussie te stellen.
Bram Breure licht toe dat de voorzitter en de secretaris/penningmeester van Stibeman ook voorzitter
en penningmeester van de NMV zijn. Vanwege hun dubbele petten hebben zij de besluitvorming
over de subsidieaanvraag voor Basteria bij Stibeman overgelaten aan de 3 andere bestuursleden van
Stibeman die niet in het bestuur van de NMV zitten.
Dennis Nieweg: Stichting Stibeman is inderdaad onafhankelijk en heeft eigen redenen om wel of niet
een subsidie toe te kennen. Het bestuur van Stibeman heeft in de lijst van artikelen gekeken welke
artikelen volgens St. Stibeman relevant zijn om op korte termijn te publiceren, en daarvoor is
subsidie toegekend. De rest kan volgens Stibeman best doorgeschoven worden naar een later tijdstip
zonder af te doen aan het belang van de Nederlandse malacologie. Voor het overige is het een zaak
van de NMV om een budget voor de exploitatie van het tijdschrift vast te stellen. Auteurs die daarna
een subsidieaanvraag bij Stibeman hebben ingediend krijgen binnenkort een reactie.
Aart Dekkers wijst erop dat hij samen met Ruud Bank in het bestuur van de NMV heeft gezeten. In de
periode dat Ruud Bank voorzitter was, zijn de kosten van Spirula naar beneden gebracht om
financiën weer gezond te krijgen. Spirula is toen in frequentie naar beneden gegaan maar niet in
pagina’s om porto te besparen. In die tijd is er nooit discussie geweest dat Basteria groter moest
worden en extra geld moest hebben.
Fred Vervaet vraagt wat het voorstel van het bestuur aan de ALV is waar het gaat om het budget
voor de tijdschriften?
Hannco Bakker antwoordt dat Basteria sinds medio juli zeer veel kopij heeft ontvangen. Het bestuur
heeft een voorstel rondgestuurd om dit jaar zo veel mogelijk kopij te publiceren, en de kosten
daarvan eenmalig ten laste te brengen van het legaat Van Dalsum. De begroting voor 2021 moet op
de voorjaars-ALV door de leden worden vastgesteld. Bij ongewijzigd beleid zal het voorstel voor de
begroting gebaseerd zijn op de verwachting van 150 pagina’s kopij. Ook wil het bestuur onderzoeken
of open-access-publicaties mogelijk zijn, deze zouden extra ruimte kunnen scheppen.
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Dick Hoeksema brengt in dat het budget altijd vastgesteld wordt door ALV. Hij vindt het triest dat dit
zo loopt, dit had niet gehoeven. Sylvia van Leeuwen is het daarmee eens. Ze vindt het jammer dat de
redacties niet met hun besluit hebben willen wachten op de ALV en dat zij nooit in gesprek zijn
gegaan met andere bestuursleden. Ook wijst zij er op dat het redacties (en leden) van de NMV altijd
vrij staat een voorstel in te dienen bij de ALV zonder steun van bestuur.
Hannco Bakker stelt voor de discussie te sluiten en bij agendapunt 18 verder te praten over de
toekomst.
Jan Johan ter Poorten meldt dat Basteria vaak een tekort aan kopij had en dat het belangrijk is dat
het tijdschrift robuuster en toekomstbestendiger gemaakt wordt, en dat terugloop van leden wordt
tegen gegaan. Dat is belangrijk voor de toekomst van Basteria.
Het verslag van de redactie wordt goedgekeurd.
Henk Menkhorst brengt naar voren dat hij dankbaar is dat Edi Gittenberger vorig jaar tot erelid is
benoemd en dat zijn vrouw Adri daar nog bij kon zijn.
8.
Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2019
Dick Hoeksema vraagt wat thema voor 2020 en 2021 wordt. Gijs Kronenberg antwoordt dat het
thema voor 2021 bekend is en dat het nummer vol is. Hoofdauteur is Han Raven en het gaat over
Borneo. De redactie probeert ook bewust Nederlandse auteurs te betrekken.
In het verslag staat: “Daarnaast zijn ook de eerste voorbereidende stappen gezet voor de nummers
van 2021 en 2022.” Gijs Kronenberg geeft aan dat “en 2022” moet vervallen, voor dat jaar zijn geen
voorbereidingen getroffen.
Met inbegrip van de wijziging wordt het verslag van de redactie goedgekeurd.
9.
Verslag van de webmaster over 2019
Jaap de Boer is wegens persoonlijke omstandigheden afwezig. Gab vraagt wat er gebeurt met de
constatering in zijn verslag dat het doel van de website niet goed op papier is gezet. Het bestuur
vindt het een goede suggestie dat alsnog te gaan doen, in samenspraak met de webmaster.
Gerard Majoor vraagt wat het ‘bounce percentage’ is. Dat geeft aan hoe vaak dezelfde bezoekers
terugkomen op de website, en is dus positief.
Het verslag van de webmaster wordt goedgekeurd.
10.
Verslag van de coördinator NMV-contactdagen, beheerder NMV-archief en NMVhandbibliotheek over 2019
Gab Mulder heeft de functie ‘coördinator NMV-contactdagen’ begin 2020 overgedragen aan Hannco.
Sindsdien zijn er geen verenigingsdagen meer. Hannco Bakker bedankt Gab Mulder voor zijn inzet.
Gab krijgt een applaus van de leden en een presentje na afloop van de vergadering.
Hannco Bakker meldt dat de verenigingsdagen tot eind dit jaar zijn afgelast vanwege corona.
Rob Vink vraagt of op de website kan worden bijgehouden welke boeken beschikbaar zijn. Gab
Mulder antwoordt dat hij dat op zich een goed idee vindt. Sylvia van Leeuwen geeft aan dat Jaap de
Boer de komende tijd wegens omstandigheden waarschijnlijk niet in staat is tot grote wijzigingen aan
de website, wel blijft hij het regulier onderhoud doen. Het kan dus wat langer duren voor deze wens
vervuld wordt. Op een vraag van Sylvia geeft Gab aan dat de handbibliotheek momenteel ook
(vanwege corona en het afgelasten van de verenigingsdagen) beperkt toegankelijk is. Lenen kan
voorlopig alleen door contact op te nemen met Gab Mulder en de boeken dan bij hem thuis op te
halen. Hannco Bakker vat samen dat we nu moeten roeien met riemen die we hebben maar dat het
voor de toekomst een goed idee is.
Het verslag van Gab Mulder wordt vastgesteld.
10A. Voorstel van het bestuur ter beperking van de omvang van het NMV-archief
Gab Mulder geeft aan dat het archief dient om de historie van de vereniging goed vast te leggen,
maar dat er geen ruimte is voor een “malacologisch archief Nederland”.
Rob Vink vraagt of digitaliseren ervan een optie is?
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Gab Mulder antwoordt dat hij zich eerst concentreert op het opschonen van het papieren archief
(daarin is een grote achterstand). Maar hij gaat daarna ook aan de slag met een digitaal archief, bijv.
van de redacties. Hij is daarover al met bestuur in gesprek. Rob Vink biedt aan daarbij te helpen. Het
bestuur gaat met Rob Vink en Gab Mulder contact opnemen om hierover na te denken.
Fred Vervaet vraagt waar het oude archief van de periode Jan Nieuwenhuis is? Gab Mulder
antwoordt dat dit archief tot 1984 goed geordend is en voorzien van een inventarislijst. Het is
momenteel verpakt in 25 dozen, de toegankelijkheid is nog lastig. Hij hoopt dat het lukt met
Naturalis betere afspraken te maken over de toegankelijkheid van het archief.
Sylvia van Leeuwen vraagt namens Theo Ykema wat er gebeurt met de jaarverslagen van de
Schelpenwerkgroep Friesland en of Gab Mulder met Theo Ykema wil overleggen als ze niet in het
NMV-archief bewaard worden of gedigitaliseerd worden. Gab Mulder geeft aan dat hij ze nog niet is
tegengekomen, maar zodra dat wel het geval is de jaarverslagen niet in het NMV-archief gaan omdat
de Schelpenwerkgroep geen formele werkgroep van de NMV was. Mochten de verslagen boven
water komen, dan volgt overleg met Theo Ykema.
Het voorstel ter beperking van de omvang van het NMV-archief wordt ongewijzigd aangenomen.
11.
Verslag van de excursiecommissie over 2019
Met inachtneming van enkele extra regels wegens corona zijn de excursies na de zomer weer
opgestart. Jaap de Boer heeft de excursiecommissie medio 2020 verlaten, Bert Jansen en Kees
Margry zorgen voor de verdere organisatie.
Het verslag van de excursiecommissie wordt goedgekeurd.
12.
Verslag van de penningmeester over 2019
Bram Breure licht toe er dat ten opzichte van de versie voor de ALV van 4 april 2020 (die niet door
kon gaan wegens corona) geen wijzigingen zijn in de balans, wel in de begroting voor 2020 en de
toelichting daarop.
Er zijn geen vragen over het verslag over 2019.
Het verslag van de penningmeester over 2019 wordt goedgekeurd.
Bij de bespreking van de begroting 2020 wijst Bram Breure op het aanvullende voorstel dat per email
is nagestuurd, met het voorstel om € 5000 extra budget uit te trekken voor Basteria ten laste van het
legaat Van Dalsum. Mocht Stibeman alsnog meer subsidie voor Basteria verlenen naar aanleiding van
twee recente aanvragen waarop nog niet beslist is, dan wordt het resterende tekort ten laste van het
legaat lager. Het voorstel om het legaat hiervoor aan te wenden wordt aangenomen met 1 stem
tegen.
Fred Vervaet vraagt of er dan genoeg budget is voor alle tijdschriften in 2020? Gerard Majoor en Gijs
Kronenberg geven aan dat de geraamde budgetten voor 2020 voor Spirula resp. Vita Malacologica
toereikend zijn. Ruud Bank geeft aan dat dat met de bijdrage uit het legaat ook het geval is voor
Basteria.
De begroting 2020 incl. € 5.000 extra voor Basteria wordt goedgekeurd en de ALV stemt in met de
inzet van het legaat zoals voorgesteld door het bestuur.
13.
Verslag van de kascommissie NMV over 2019 en decharge penningmeester 2019
Het verslag van de kascommissie over 2019 was opgenomen in de vergaderstukken voor de ALV van
26 september 2020.
Dick Hoeksema: het nut van Stibeman is de ANBI-status, zodat je een gift aan Stibeman kunt
aftrekken van de belasting en dat Stibeman bij ontvangst van een legaat of nalatenschap geen
successierecht betaalt. Sylvia van Leeuwen geeft aan dat dit klopt, en dat dit ook het geval is bij de
NMV. Jan Buijse heeft er destijds voor gezorgd dat ook de NMV erkend is al ANBI. Gewone
contributiebetalingen zijn niet aftrekbaar van de belasting, omdat daar tijdschriften en
verenigingsactiviteiten als tegenprestatie tegenover staan.
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Aart Dekkers vraagt of het verslag van de kascommissie voortaan gesplitst kan worden in een deel
NMV en een deel Stibeman. Hij vraagt het bestuur daar op toe te zien. Het bestuur is het er mee
eens dat dit beter is en zegt dat toe.
Gerard Majoor vraagt of het zinvol Stibeman te continueren of niet nu zowel NMV als Stibeman de
ANBI-status hebben? Het bestuur zegt toe daar bij de volgende ALV op terug te komen. Ruud Bank
meldt dat eerder voorgesteld is om Stibeman en NMV samen te voegen. Maar omdat er zijn leden
zijn die specifiek geld geven aan Stibeman ofwel aan de NMV, kun je ze niet zomaar samenvoegen.
Hierna besluit de ALV decharge te verlenen aan de penningmeester over 2019. De kascommissie
wordt bedankt voor haar werkzaamheden.
14.
Verslag van de secretaris/penningmeester inzake STIBEMAN over 2019
Er zijn geen vragen over het verslag. Het verslag van Stibeman over 2019 wordt goedgekeurd.
15.
Verslag van de kascommissie STIBEMAN over 2019, decharge penningmeester 2019
Ruud Bank wijst erop dat in de regels van Stibeman staat dat maximaal 10% van het vermogen per
jaar mag worden besteed aan subsidies. Hij heeft berekend wat er gebeurt als elk jaar 10% van het
vermogen uitkeert terwijl er geen legaat meer binnenkomt en de rente vrijwel nul blijft. Dan duurt
het 7 jaar om het vermogen van Stibeman te halveren. Wanneer gemiddeld 135 euro per jaar
uitgekeerd wordt (het gemiddelde over de afgelopen jaren), duurt het 35 jaar voordat het vermogen
gehalveerd is. Daarom roept hij Stibeman op om meer geld uit te geven.
Theo Kemperman vindt dat je bij nul % rente juist voorzichtig moet uitgeven om het kapitaal niet op
te maken.
Sylvia van Leeuwen zou het een goed idee vinden als het Stibeman-bestuur nog eens nadenkt over
haar financiële beleid nu de rente langdurig laag lijkt te blijven en er weinig aanvragen komen. Ze
doet de suggestie de mogelijkheden van Stibeman ook buiten de NMV bekend te maken,
bijvoorbeeld onder biologiestudenten. De ALV van de NMV gaat er niet over maar ze wil wel deze
suggestie doen aan het bestuur van Stibeman.
De ALV besluit decharge te verlenen aan de penningmeester van Stibeman over 2019.
16.
Decharge kascommissie 2019 en benoeming kascommissie 2020
Ton de Winter heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten en treedt af. Henk Menkhorst en Jan de
Quaasteniet kunnen blijven zitten en worden bij acclamatie benoemd tot kascommissie voor 2020.
Henk Menkhorst geeft aan dat hij als reservelid graag iemand zou hebben met verstand van
financiële zaken.
Hannco Bakker meldt dat zich twee kandidaten hebben gemeld als reservelid voor de kascommissie
2020: Aart Dekkers en Ruud Bank. Omdat het over personen gaat, moet schriftelijk worden gestemd.
Ruud Bank brengt naar voren dat hij zijn kandidatuur terugtrekt als Aart Dekkers het ook wil doen,
omdat Aart veel financiële kennis heeft. De ALV benoemt Aart Dekkers bij acclamatie als reservelid
van de kascommissie 2020.
Punt van orde: omdat de vergadering is uitgelopen, wordt besloten de vergadering na de lunchpauze
voort te zetten en het onderdeel ledenbijdragen van het middagprogramma te schrappen.
17.
Plannen van STIBEMAN voor 2020
Ruud Bank vraagt wat de plannen zijn?
Bram Breure antwoordt dat de Stichting dit jaar een paar aanvragen heeft gehad. De kascommissie
heeft daar opmerkingen over gemaakt en ook tijdens de vergadering zijn suggesties gedaan. Die zal
hij meenemen naar het Stibeman-bestuur en zij zullen zich beraden hoe verder te gaan. Dit in
aanvulling op wat in de vergaderstukken staat.
De aanwezigen stemmen in met de plannen van Stibeman voor 2020.
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18.
Verkiezing nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid, wisselingen van andere functionarissen
Anthonie van Peursen is in juni 2020 afgetreden nadat hij 4 jaar de voorzitter is geweest. Hij wordt
door de aanwezigen voor zijn inzet bedankt met een applaus en krijgt na afloop van de ALV een
presentje.
Hannco Bakker meldt dat Alain van ’t Woudt na anderhalf jaar aftreedt wegens verandering van baan
en nu op huwelijksreis is. Hij bedankt Alain voor zijn bijdrage aan de vereniging, Alain zal na
thuiskomst een boeket bloemen ontvangen als dank.
Het bestuur heeft Theo Kemperman voorgedragen als kandidaat voor de voorzittersfunctie. Er zijn
geen tegenkandidaten. Hij wordt bij acclamatie gekozen. Theo Kemperman vertelt dat hij al heel lang
lid is van NMV. Na zijn studie biologie heeft hij promotieonderzoek gedaan bij Edi Gittenberger. Zo
leerde hij de malacologische wereld kennen. Momenteel is hij directeur-bestuurder van de Openbare
bibliotheek Rotterdam, een complex bedrijf in een snel veranderende wereld. Uit respect voor
Anthonie heeft hij zich bereid verklaard om de functie van voorzitter op zich te nemen. Theo
benadrukt het belang van vriendschap en samenwerking in de vereniging. Hij is dankbaar om op
schouders van zijn voorgangers te mogen staan en gaat zijn best doen.
Als opvolger van Alain van ’t Woudt heeft Ad Hovestadt zich kandidaat gesteld als algemeen
bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten. Ad is 20 jaar gelden ook al een periode secretaris van de
NMV geweest. Hij ziet dat verjonging van de NMV nodig is en wil daaraan bijdragen. Ook Ad wordt
bij acclamatie gekozen als bestuurslid van de NMV.
De redactie Basteria blijft nog tot eind van het jaar in functie en zal volgend jaar verantwoording
afleggen over 2020. De redactie van Vita Malacologica blijft nog een jaar langer.
Als opvolging voor de huidige Basteria-redactie, heeft het bestuur een nieuwe redactie voor Basteria
gevonden, die aantreedt vanaf jaargang 2021. Omdat niet al deze zeven redactieleden vandaag
aanwezig konden zijn stellen zij zich aan de leden voor in een filmpje.
Henk Dekker stelt zich ter plekke voor. Henk is gespecialiseerd in mariene weekdieren van de IndoPacific en veel leden weten hem te vinden bij determinatievragen. Daarnaast heeft Henk
redactionele ervaring opgedaan in de Vita Malacologica en als peer reviewer van artikelen.
Jaap de Boer treedt na 4 jaar af als lid van de excursiecommissie. Als dank voor zijn inzet ontvangt
Jaap een kaart van de aanwezige leden en een bon per post.
19.

Plannen voor de wetenschappelijke tijdschriften voor 2020/2021

Fred Vervaet brengt in dat de NMV op een zak geld zit en dat de leden graag goede bladen willen
hebben. De NMV kan volgens hem verlies lijden en interen op het eigen vermogen.
Bram Breure reageert dat de NMV een klein eigen vermogen heeft en legaten die in het financieel
jaarverslag apart zijn vermeld. De filosofie is tot nu toe om de exploitatiekosten en overheadkosten
uit de contributies te betalen. Aan de ALV is in het verleden toegezegd dat de legaten niet voor
gewone exploitatiekosten worden gebruikt maar alleen voor bijzondere uitgaven. Vanochtend is een
voorschot op wijziging van dat uitgangspunt genomen doorgenomen door voor 2020 anders te
beslissen. Als het structureel anders moet, moet ALV daar volgend voorjaar over praten.
Fred Vervaet wijst erop dat in het legaat van Van Dalsum niet is omschreven waar het precies aan
moet worden besteed, de leden kunnen daar dus zelf over beslissen.
Aart Dekkers vindt dat het uitgangspunt voor elke vereniging moet zijn dat de uitgaven en inkomsten
met elkaar in balans gehouden worden. Hij vindt het wel belangrijk dat de Science Citation Index
voor Basteria voor elkaar komt en de ALV zou ook kunnen besluiten het legaat Van Dalsum in te
zetten om in 2022 en volgende jaren een vaste verhoging naar 200 pagina’s per jaar te realiseren.
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Erick Staal vraagt of de auteursbijdragen een grotere rol gaan spelen in de financiering van Basteria?
Het legaat Van Dalsum raakt immers na een aantal jaren op als het zo ingezet wordt.
Gijs Kronenberg meldt dat de redactie van Basteria ook een aantal suggesties heeft gedaan om de
financiën van de tijdschriften te verbeteren, namelijk door meer inkomsten te halen uit
auteursbijdragen, open-access-publicaties en advertenties in Spirula. Hij dient een mondelinge motie
in waarin de ALV aan het bestuur de opdracht geeft om alle voorstellen van de Basteria-redactie
goed te onderzoeken op haalbaarheid en de uitkomsten daarvan aan de ALV terug te koppelen. Ruud
Bank vult aan dat hij graag ziet dat deze notitie aan de volgende ledenvergadering wordt voorgelegd.
Sylvia van Leeuwen heeft geen bezwaar tegen meesturen van de betreffende notitie, en geeft aan
dat de optie voor open-access-publicaties al verwerkt is in beslispunt ALV 24. Verder vertelt zij dat
Willem Faber enkele jaren gelden getracht heeft om meer advertentie-inkomsten te werven voor
Spirula. Dit kostte veel tijd en energie en leverde relatief weinig op. De huidige Spirula-redactie
voelde er niets voor daar veel tijd aan te besteden. Enkele jaren geleden is daarom in overleg tussen
bestuur en redactie besloten ermee te stoppen. Als opnieuw gekozen wordt voor meer advertenties
in Spirula, moet er ook iemand zijn die dat wil organiseren.
Theo Kemperman reageert dat hij het voorstel van Gijs Kronenberg een goed voorstel vindt. Hij doet
een procesvoorstel dat het bestuur een aantal zaken verder uitwerkt, zodat bij de volgende ALV
dieper op deze zaken ingegaan kan worden. Dan heeft het bestuur ook meer tijd om samen met de
redacties met een voorstel te komen voor een financieel kader voor de tijdschriften.
De ALV is het eens met het procesvoorstel van Theo Kempeman en met de motie van Gijs
Kronenberg. Het bestuur zegt ook toe dat zij de notitie van de Basteria-redactie bij de stukken voor
de volgende ALV voegen.
Bespreking van beslispunt ALV 21: Anthonie van Peursen vraagt naar relatie tussen beslispunten ALV
21 en ALV 26. Hannco Bakker antwoordt dat het bestuur op zoek gaat naar een nieuwe redactie voor
Vita Malacologica als ALV 21 wordt goedgekeurd. ALV 26 houdt in dat verdere besluitvorming over
de Vita Malacologica wordt uitgesteld tot de voorjaars-ALV, omdat dan bekend is of er een redactie
gevonden is en zo ja wie daarin zitten en wat hun visie op het tijdschrift is. Desgevraagd geeft
Hannco aan dat een gecombineerde redactie wel besproken is, maar dat tijdens deze bespreking hier
niet op verder in gegaan is.
Dan wordt gestemd met handopsteken over beslispunt 21: “Basteria en VM in principe beide te laten
voortbestaan, mits een nieuwe redactie kan worden gevonden voor VM na 2021.” Een ruime
meerderheid is voor, 2 leden stemmen tegen. Het voorstel is aangenomen.
Beslispunt ALV 22 luidt: “Akkoord met opmaak van Basteria tegen markttarief.” Een van de leden
vraagt of het klopt dat het vriendentarief van Jan Johan ter Poorten voor de lay-out van Basteria
lager is dan dat van externe marktpartijen. Dat is inderdaad het geval. Er wordt ook gevraagd wat het
markttarief dan is. Bram Breure vindt het niet gepast tarieven uit een offerte bekend te maken,
bovendien is dat in het nadeel van de NMV nu het offertetraject nog loopt. Sylvia van Leeuwen geeft
aan dat in de 5 euro contributieverhoging ook een stukje stijging portokosten zit.
Op de vraag van Rob Vink wat het alternatief is, antwoordt Hannco Bakker dat iemand van de leden
het dan op zich moet nemen. Niemand biedt zich hiervoor aan. Uit de peiling via handopsteken blijkt
de meerderheid van de aanwezige leden instemt met het voorstel, enkele leden onthouden zich van
stemming en niemand stemt tegen. Daarmee is het voorstel ALV 22 aangenomen.
Beslispunt ALV 23 luidt: “Akkoord met verbreding scope Basteria”. Ruud Bank meldt dat in het
beleidsplan 2018-2021 van de NMV reeds een brede scope voor Basteria is omschreven en deze
staat ook op de website vermeld. Over dit voorstel hoeft dus niet gestemd te worden. De redactie is
echter wel afhankelijk van de kopij die aangeboden wordt.
Gerard Majoor vindt communicatie tussen de redacties prima, maar afbakening van de scope tussen
de tijdschriften kan volgens hem niet, het is ook aan de auteurs aan welk blad ze een bijdrage
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leveren. Nieuwe soorten voor Nederland komen bijvoorbeeld vaak eerst in Basteria, gevolgd door
een korte samenvatting in Spirula.
De ALV besluit dat stemmen over ALV 23 niet nodig is omdat de scope al breed is.
Beslispunt ALV 24 luidt: “Akkoord met open access artikelen in Basteria tegen betaling.” Het is
voorgesteld door de huidige redactie en de nieuwe redactie wil graag gaan experimenteren met deze
mogelijkheid. Han Raven vraagt of dat dan meteen ook voor Vita Malacologica gedaan kan worden.
Gijs Kronenberg antwoordt dat dit niet zomaar kan, omdat VM uitgegeven wordt in samenwerking
met ConchBooks. De afspraken tussen NMV en ConchBooks liggen vast in een contract en daar
moeten we rekening mee houden. De ALV besluit dat de mogelijkheden verkend kunnen worden,
zodat in de voorjaars ALV nadere besluitvorming hierover kan plaatsvinden.
De consequentie van het procesvoorstel van Theo Kemperman en de motie van Gijs Kronenberg is
dat het bestuur eerst een aantal zaken moet gaan uitzoeken. Daarom stelt Hannco Bakker voor nu
niet te stemmen over de beslispunten ALV 24, 25, 26 en 27. Er wordt eerst verder onderzocht wat
allemaal mogelijk is voor de Basteria en dan komt het onderwerp opnieuw aan de orde op de
voorjaars ALV. De aanwezige leden stemmen daarmee in.
Dick Hoeksema wijst nog op een fout op p. 37. Daar staat dat 57% van de leden ouder is dan 70 jaar.
Dat klopt niet, 34% is ouder dan 70 en 57% is 50-70 jaar. Zie de PDF met de uitslag van de enquête.
Een groot deel van de NMV is dus 50+. Het bestuur zal dit corrigeren.
20.
Overige plannen van het NMV-bestuur voor 2020/2021
Sylvia van Leeuwen geeft een toelichting op de overige plannen, met name de zoekkaart fossiel en
digitalisering. Gerard Majoor vraagt of de zoekkaart fossiele gastropoden niet moet wachten op de
publicatie van de fossielenatlas deel 2. Sylvia van Leeuwen antwoordt dat dit veel vertraging van de
zoekkaart zou betekenen. Volgens haar is het ook niet nodig omdat de zoekkaart de meest algemene
soorten zal tonen en die zijn wel goed bekend. Frank Wesselingh en Ronald Power maken de selectie
van soorten die op de zoekkaart komen.
Er wordt ook op gewezen dat scans van Vita Marina al beschikbaar zijn op de website van Dennis
Leeuw. Sylvia van Leeuwen antwoordt dat dit inderdaad het geval is, en prijst het werk dat Dennis
daarvoor gedaan heeft. Het technische format van de scans voldoet echter niet aan de eisen van
natuurtijdschriften.nl. Via natuurtijdschriften.nl kan de content in de toekomst ook doorgezet
worden naar de Biodiversity Heritage Library (BHL), waardoor de artikelen ook internationaal beter
vindbaar worden.
Na deze toelichting gaat de ALV akkoord met de overige plannen NMV 2020-2021.
21.
Voorstel wijziging/verhoging contributies per 2021
Bram Breure licht toe dat de contributietabellen 2021 gebaseerd zijn op 150 pagina’s Basteria per
jaar. Bij het voorstel voor 2 euro contributieverhoging (beslispunt 29A) zou je dus 150 pagina’s
krijgen. Omdat de ALV geen besluit heeft genomen over punt ALV 27, is er geen legaat beschikbaar
om het tekort te dekken. Daarom trekt het bestuur beslispunt 29A Contributietabel met
gereduceerde contributieverhoging in. In plaats daarvan vraagt hij de ALV te stemmen over de
tweede tabel, beslispunt 29B, met o.a. een contributieverhoging van 5 euro voor Basteria. Andere
wijzigingen zijn het afschaffen van de combikorting bij meerdere tijdschriften en het invoeren van
huisgenootlidmaatschap voor buitenlandse leden.
Rob Vink is tegen dit voorstel 29B omdat hij gestraft wordt doordat hij de combikorting verliest.
Sylvia van Leeuwen brengt in dat Theo Ykema tegen contributieverhoging op Spirula en Vita
Malacologica is en zich onthoudt van stemming over de contributie voor Basteria.
Willem Faber heeft via het stemformulier laten weten dat hij de voorgestelde verhoging voor
Basteria (€ 5) geen overkomelijk bezwaar vindt en geen reden om legaten aan te spreken. Hij vindt
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dat het overigens wel mogelijk moet worden gemaakt om niet-geoormerkte legaten in te zetten om
een extra bijzondere bijdrage voor Basteria en dus voor de wetenschappelijke inbreng van de NMV
te bekostigen. Dat is dan eenmalig in overleg tussen redactie en bestuur. In dat geval moet deze
bevoegdheid volgens hem wel worden vastgelegd.
Voorstel ALV 29B wordt vervolgens met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.
22.
Rondvraag en sluiting
Ruud Bank meldt dat hij niet wil polariseren, hij wil de club een goede club laten zijn, waardeert de
gevoerde discussie en wil vriendschappen voortzetten. De NMV noemt hij een mooie club en hij
vertrouwt erop dat we voorwaarts gaan.
Sylvia van Leeuwen bedankt Hannco Bakker voor de manier waarop hij het voorzitterschap van
Anthonie van Peursen heeft overgenomen. Hij heeft de NMV door een moeilijke tijd heen geloodst
en ze bedankt hem voor de kundige wijze waarop hij deze ALV heeft geleid. De aanwezigen
bedanken Hannco voor zijn interim voorzitterschap met een applaus en hij krijgt een fles wijn
overhandigd.
Hannco Bakker bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng in de discussie en sluit om 14.30 uur de
vergadering. Na de theepauze zijn er lezingen van Amy Storm en Werner de Gier.
ALV 1: Verslag ALV 26 september 2020 goedkeuren

Agendapunt 4: Verslag van de secretaris over 2020
Het jaar 2020 was een moeilijk jaar voor de NMV en voor uw secretaris.
In maart brak corona uit in Nederland. Sindsdien moest herhaaldelijk afgewogen worden of geplande
activiteiten door konden gaan of aangepast moesten worden. Veel activiteiten moesten helaas
afgelast worden, waaronder de voorjaarsdag, de verenigingsdagen van maart tot en met december
en een deel van de excursies. Om de leden te laten merken dat we ze niet vergeten waren en toch
iets te bieden, hebben we gezocht naar alternatieven. Dat werden een corona-kaart in de Spirula van
juni gevolgd door een digitale corona-quiz, extra pagina’s in de tijdschriften en enkele online
lezingen:
- 7 juni: Menno Schilthuizen over het Cepaea-onderzoek en stadsevolutie
- 12 december: Arie Twigt over bijzondere schelpenvondsten op het strand bij Katwijk
- 13 december: online quiz door Chris Vos, georganiseerd door BVC. NMV-leden waren uitgenodigd
en enkele leden hebben daarvan gebruik gemaakt.
Opvallend is dat de deelnemers bij online lezingen gemiddeld jonger zijn dan bij fysieke lezingen.
In het eerste kwartaal van 2020 ontstond een verschil van mening tussen de drie redacteuren van
Basteria en Vita Malacologica enerzijds en het bestuur anderzijds. De redacties wensten een verdere
verhoging van van de omvang van Basteria per 2020 van 150 naar 200 pagina’s. Dit zou volgens het
bestuur tot gevolg hebben dat ook de kosten en de contributies zouden stijgen. Het bestuur vreesde
dat dit te veel leden zou kosten en besloot beide standpunten aan de algemene ledenvergadering
van april 2020 voor te leggen. Deze kon wegens corona-maatregelen helaas niet doorgaan. In mei
besloten de redactieleden van Basteria en Vita Malacologica hun taken neer te leggen. Zij voelden
zich niet gesteund in hun streven door het bestuur en konden zich niet vinden in het door het
bestuur voorgestelde proces om beide meningen voor te leggen aan de (door corona uitgestelde)
Algemene Ledenvergadering. Via diverse e-mails zijn de leden over dit conflict geïnformeerd.
Er ontstond een intensief mail- en telefoonverkeer met de opgestapte redactieleden en met tal van
leden, waaruit een grote betrokkenheid bij de NMV en bij Basteria blijkt. Pogingen om het ontstane
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conflict te beslechten en minstens niet verder te laten escaleren hebben zeer veel negatieve energie
en spanning gekost. Het uiteindelijke resultaat was dat de redactieleden bleven bij hun standpunt en
alle schuld eenzijdig zijn blijven leggen bij het bestuur (zie ook verslag Basteria 2020 bij agendapunt
6). Enig resultaat van de inspanningen en de bemiddelingsgesprekken (noodgedwongen digitaal) van
vooral Hannco Bakker en ondergetekende met 2 van de 3 redactieleden is dat scheuring van de NMV
is voorkomen en dat de betrokken personen weer ‘on speaking terms’ zijn, al zijn er ook mensen en
onderlinge relaties beschadigd geraakt. Ik blijf vinden dat de NMV een democratische vereniging
moet zijn waarin de leden het laatste woord hebben, en betreur het zeer dat de redacties dat niet af
hebben willen wachten. Dat zij hun ontslag indienden tijdens een lockdown maakte het extra
moeilijk om tot een oplossing te komen. Samenkomen om dingen uit te praten was immers niet
mogelijk.
Als gevolg van de redactie-perikelen en persoonlijke omstandigheden heeft ook het bestuur in 2020
buitengewoon veel veranderingen ondergaan. Anthonie van Peursen, Alain van ’t Woudt en Bram
Breure traden voortijdig af, Auke-Florian Hiemstra besloot zich niet kandidaat te stellen voor een
tweede termijn. Er moest dus gezocht worden naar nieuwe bestuursleden en naar nieuwe
redactieleden voor Basteria en Vita Malacologica. Het vervullen van deze “vacatures” en het
inwerken van opvolgers heeft veel inspanning gekost en is niet altijd gelukt. Dit slokte zoveel tijd op,
dat andere activiteiten, zoals de online lezingen, werkgroep verjonging en de digitalisering van
tijdschriften in de verdrukking zijn gekomen.
2020 was door dit alles een bijzonder intensief bestuursjaar. In plaats van de gebruikelijke vier
vergaderingen per jaar waren dat er tien met het volledige bestuur en daarnaast nog meerdere in
kleinere setting. Alleen de eerste bestuursvergadering van 2020 vond fysiek plaats, de rest digitaal.
Daarnaast was er zeer veelvuldig contact via email of telefoon. Ik hoop dat de NMV in 2021 weer in
normaler vaarwater terecht kan komen.
Ondanks alles zijn alle tijdschriften op tijd blijven verschijnen en waren ze dikker dan normaal.
Basteria produceerde zelfs meer dan het dubbele aantal pagina’s, mede mogelijk gemaakt door een
subsidie van Stichting Stibeman, een anonieme gift en aanwending van het legaat Van Dalsum
waarvoor de ALV in het najaar van 2020 toestemming gaf. Allen dank daarvoor.
De facebookgroep is in 2020 verder gegroeid van 430 naar 494 leden. Er verschijnen vrijwel dagelijks
een of meer berichten op. De groep wordt beheerd door Hannco Bakker, die er ook de
verenigingsactiviteiten op aankondigt. Uw secretaris is reserve-beheerder. Via facebook bereiken we
ook mensen die wel interesse hebben in malacologie, maar die geen lid zijn van de vereniging. De
gestage groei van de groep is de zien in figuur 1.
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Figuur 1. Aantal leden van de NMV-facebookgroep, 11 nov. 2020 – 9 jan. 2021. Bron: beheerpagina
van facebook (langer terugkijken bleek helaas niet mogelijk).
In figuur 2 is te zien hoeveel mensen onze facebook pagina dagelijks bezoeken of een post hiervan
zien (dit kan dan ook de post in hun tijdlijn zijn). Het aantal ligt meestal tussen 100 en 250 mensen
per dag.

Figuur 2. Aantal bezoekers van de NMV-facebookpagina per dag, periode 11 nov. 2020 - 9 jan. 2021.
De digitale nieuwsbrief wordt gemaakt door ondergetekende en verscheen in 2020 12 keer, steeds
aan het begin van de maand. Steeds vaker sturen ook andere leden nieuwsberichten in, waardoor de
omvang ook van de nieuwsbrief toegenomen is. Alle inzenders bedankt, in het bijzonder Hetty van de
Geer en Theo Ykema die veel berichten inzonden. Omdat sommige leden er over blijven vallen, wil ik
er nogmaals op wijzen dat de rubriek “Mediaberichten” in de nieuwsbrief een knipselkrant is, waarbij
de berichten niet op juistheid gecontroleerd worden. De nieuwsbrief is gratis en ook
belangstellenden die geen NMV-lid zijn kunnen zich gratis abonneren. Het aantal abonnees steeg in
2020 van 321 naar 394 personen, waaronder 37 personen die geen lid zijn van de NMV. Net als bij de
facebookgroep leert de ervaring dat sommige externen na verloop van tijd lid worden van de NMV,
waardoor de nieuwsbrief en de facebookgroep ook aan de ledenwerving bijdragen.
Regelmatig worden personen van de verzendlijst geschrapt omdat hun e-mailadres niet meer werkt.
Bent u zo ongewild van de verzendlijst afgevallen, geef dan uw actuele mailadres door aan NMVsecretaris@spirula.nl.
Via de website komen wekelijks vragen van niet-leden binnen bij de secretaris. Deze worden zo goed
mogelijk door haar beantwoord, soms met hulp van andere leden.
Wegens corona gingen beurzen en symposia niet door, waardoor de NMV geen informatie-stands
heeft gehad.
De ledenadministratie werd afgelopen jaar achtereenvolgens gedaan door Alain van ’t Woudt, de
secretaris en Ad Hovestadt. In 2020 overleden de heer Jan van Son, de heer Carl van der Steenhoven,
het echtpaar John en Josine Van Aartsen, mevrouw Wenda van Bruggen-Gorter, mevrouw Adri
Gittenberger- De Groot, Paul van Stipdonk, de heer Jozef de Pooter, de heer Bas Wiegeraad en de
heer Luca Bertolaso. Ook oud-lid Kees Swennen overleed in 2020. De heer J.M. Akkerman beëindigde
zijn lidmaatschap in februari 2020 omdat hij terminaal ziek was. Begin 2021 overleed de heer Fons
Schipperijn.
Eind 2020 telde de NMV 479 leden, 6 minder dan eind vorig jaar. Per 1-1-2021 zijn 18 leden
uitgeschreven, één lid is begin 2021 overleden en er zijn 5 nieuwe leden ingeschreven (stand 26
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februari 2021). Daarmee komt het aantal leden op 465. Het aantal abonnees per tijdschrift blijft
dalen en was op die datum: Spirula 400, Basteria 278, Vita Malacologica 193.
De NMV heeft veel trouwe leden. Dit jaar zijn er de volgende jubilarissen: 50 jaar lid zijn Guus
Gulden, Piet Hessel, Freddie van Nieulande, Leonard Vaessen, University of Michigan en
Zentralbibliothek Zürich. 60 jaar lid zijn Theo Ripken, Henk Mienis en The British Library.
Aantal leden/abonnees op 31 december van elk jaar
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spirula

408

422

422

422

425

417

414

Basteria

332

336

337

335

316

308

289

Vita Malacologica

209

205

213

217

215

209

199

Gewoon Lid (G)

404

396

419

428

426

417

415

11

10

13

14

14

14

14

Jeugdleden (J)

3

6

6

6

6

6

3

Ereleden (E)*

2

2

1

1

1

2

2

Lid voor het leven (L)

3

3

3

3

3

3

3

Ruilabonnementen (R)

16

15

15

15

17

14

13

Via Agent (A)

27

37

33

37

39

29

29

466

469

490

504

506

485

479

Huisgenootleden (H)

Totaal aantal leden

* 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).
Tot slot zorgde de secretaris voor de bestuursberichten in Spirula, voor informatie over schenken en
nalaten aan de NMV (en aan St STIBEMAN) in Spirula 426 en voor het plaatsen van de officiële
stukken van de NMV op de website. Dit laatste is verplicht vanwege de ANBI-status.
Sylvia van Leeuwen, Secretaris
ALV 2: Verslag secretaris goedkeuren

Agendapunt 5: Verslag van de redactie van Spirula over 2020
Er verschenen in 2020 vier afleveringen van Spirula (de nummers 422-425) met in totaal 280 pagina’s
(2015: 200; 2016: 238; 2017: 208; 2018: 284 pp.; 2019: 288; totalen exclusief omslagen). Alle
afleveringen van 2020 zijn rond de geplande verschijningsdatum bij de abonnees bezorgd.
In Spirula # 422 verscheen een ‘in memoriam’ over Wim Bergmans en in # 423 stonden ‘in
memoriams’ over John en Josina van Aartsen, Kees Swennen en Ze’ev Bar. In elk nummer van Spirula
in 2020 stond een aflevering in de serie ‘Even voorstellen’. Een aflevering in de serie ‘De plek’
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verscheen in het winternummer. In het zomernummer verschenen drie afleveringen in de rubriek
‘Nieuw in Nederland’; in het winternummer 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’. Guus
Gulden verzorgde de rubriek ‘Schelpenbeurzen en bijeenkomsten’. Door de corona-crisis raakte deze
agenda helaas leger en leger.
Willem Faber beëindigde in 2020 zijn rubriek ‘Weekdieren op postzegels’. Hij was die rubriek in
maart 1965 in Vita Marina begonnen onder de naam ‘Zeemollusken op postzegels’. Op de ALV van 6
april 2019 is Willem met een speciale Terebridae postzegel gehuldigd voor zijn trouwe verzorging van
deze rubriek. De redactie onderstreept die dankbaarheid vanuit de NMV hierbij graag nog eens.
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.
Sinds 2020 wordt Spirula door dezelfde drukker geproduceerd die ook Basteria en VM drukt.
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 druken portokosten. Om de kosten van Spirula beter te kunnen begroten is in 2019 in overleg met het
bestuur besloten de omvang van Spirula te beperken tot 68 pagina’s per nummer (exclusief omslag).
Dat leidde bij # 422 tot een wachtrij van zes artikelen. Dat heeft ertoe geleid dat de redactie van
Spirula in april 2020 de ‘brandbrief’ van de redacties van Basteria en Vita Malacologica mede
ondertekende. Het bestuur heeft Spirula soelaas geboden door het budget voor 2020 tweemaal
incidenteel te verhogen: eenmaal met € 800 uit een anonieme gift en eenmaal met een ‘coronabonus’ van € 575. Hiermee kon # 423 worden uitgebreid naar 76 pagina’s om de wachtrij op te
heffen. Overigens heeft Jeroen Goud daarna aangegeven per nummer voortaan niet mee dan 68
pagina’s te willen opmaken. Dat heeft gelukkig nog niet tot vergelijkbare aantallen ‘overstaanders’
geleid (423: 2; 424: 1; 425: 3). Een consequentie is wel dat sindsdien niet meer actief geworven
wordt voor bijdragen aan de rubriek ‘De Plek’.
De redactie van Spirula is in 2020 uitgebreid met Anja Ridder. Zij heeft zich aangemeld met de
intentie zich te gaan bekwamen in de opmaak van Spirula. Zij heeft inmiddels haar eerste klusjes in
het kader van die opleiding al tot een goed einde gebracht.
De redactie kwam in 2020, mede door de corona-crisis, 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, Anja Ridder en Rob Vink, Redactie Spirula
ALV 3: Verslag redactie Spirula goedkeuren

Agendapunt 6: Verslag van de redactie van Basteria over 2020
In 2020 verschenen een tweetal afleveringen van Basteria, No. 1-3 (pp 1-128) en No. 4-6 (pp 129344), uitgegeven op respectievelijk 11 juli 2020 en 10 december 2020. Het was het tweede jaar voor
de redactie “nieuwe stijl”; zoals bekend was de redactie van Basteria in 2019 vernieuwd. Vanwege
deze wisseling van de wacht heeft Basteria lay-out technisch een aantal veranderingen ondergaan,
en is er hard gewerkt om de toestroom van artikelen te kunnen behappen.
Het aantal pagina’s is de afgelopen twee jaar aanmerkelijk toegenomen ten opzichte van de 10 jaar
daarvoor (uitzondering is 2016; het grote aantal pagina’s werd toen veroorzaakt door de feestbundel
ter ere van Rob Moolenbeek).
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Jaar
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pagina’s 160 144 120 152 95
112 120 200 128 112 180 344
Het gemiddelde aantal pagina’s in de afgelopen 10 jaar was 134 pagina’s per jaar; in 2019 zaten we
daar 53 pagina’s boven, en dit jaar zitten we daar 210 pagina’s (!) boven. Het decembernummer van
2020 was het dikste reguliere nummer van Basteria in haar 84-jarig bestaan (216 pp); alleen de
feestbundel (dus geen regulier nummer!) ter ere van Edi Gittenberger in 2008 steekt daar boven uit
(303 pp).
Dit jaar werden er 21 artikelen gepubliceerd, alsmede 1 boekbespreking, 1 erratum en 1 editorial.
Het aanbod aan artikelen was zeer gevarieerd: mariene Gastropoda (11), landslakken (8),
keverslakken (1) en zoetwaterslakken (1). Helaas ontbraken er artikelen over twee andere grote
groepen, de inktvissen en tweekleppigen – de redactie is afhankelijk van het aanbod! De
onderwerpen betroffen zowel levende als fossiele fauna’s. De artikelen variëren in grootte van 3 pp
tot 49 pp; 5 artikelen kwamen boven de 30 pagina’s uit. In het jaar dat Naturalis haar 200-jarig
bestaan vierde, verschenen drie artikelen in Basteria die verwezen naar de grote waarde van de
malacologische collecties van Naturalis. Het betrof het artikel van de pelagische gastropoda, de
polyplacophoren en de malacologische nalatenschap van John van Aartsen. Mede door de
inspanningen van Hannco Bakker werd het artikel betreffende de pelagische slakken door Naturalis
voor het voetlicht gebracht, en wel in de Natuurberichten op www.naturetoday.com van 19
december 2020 (“Planktonslakken van Naturalis eindelijk in kaart gebracht”) met een link naar de
website van de NMV. Goede promotie voor onze vereniging!
Er werden drie nieuwe aanwinsten voor de Nederlandse fauna in Basteria gedocumenteerd:
Lamellaria latens, Velutina plicatilis en Drusia valenciennii. In Basteria werden lectotypen vastgelegd
voor vijf Röding taxa: Lambis velum, Lambis contorta, Tibia indiarum, Turris operosa en Terebellum
lineatum. Daarnaast werden er 33 nieuwe (onder)soorten beschreven, 2 nieuwe genera (Spinatus en
Rotatrigonostoma), 1 nieuwe onderfamilie (Vaginellinae) en 1 nieuwe familie (Hyalocylidae).
De verzending van Basteria werd weer kundig uitgevoerd door Jan Kuiper waarvoor wij hem zeer
erkentelijk zijn. Het december nummer bleek wel in de gebruikelijke envelop te passen, maar bleek
bij sommige leden gescheurd in de brievenbus te komen – de envelop wel te verstaan, de inhoud
bleek, gelukkig, vrijwel altijd onbeschadigd uit de envelop te komen! Toch een aandachtspunt voor
de volgende keer.
De nieuwe redactie is in 2019 met veel ambitie aan de slag gegaan. In het jaarverslag van 2019 stond
onder meer beschreven wat haar visie was ten aanzien van Basteria. Echter, in ons eerste jaar bleek
al snel dat dit niet door het NMV bestuur werd ondersteund.
Om de auteurs in 2019 niet te kort te doen en te voorkomen dat manuscripten zouden doorschuiven
naar 2020 werd besloten > 1000 euro uit privé middelen ter beschikking te stellen om 180 pagina’s
mogelijk te maken (het bestuur wilde aan 150 pagina’s vasthouden). Het NMV bestuur is daar
destijds, zij het zeer schoorvoetend, mee akkoord gegaan.
Tot de ontsteltenis van de redactie werd er voor 2020 opnieuw voor slechts 150 pagina’s begroot.
Een gesprek met het bestuur om te spreken over de visies m.b.t. Basteria vond pas, na 3 maanden
aandringen, in januari 2020 plaats. Dat gesprek bleek éénrichtingsverkeer te zijn: het NMV bestuur
kwam niet met een eigen visie. Wel werden meer dan een maand later al onze voorstellen
afgewezen en zouden deze op de ALV in april met een negatief advies aan de leden worden
voorgelegd (een unicum in de geschiedenis van de NMV: het bestuur contra de Basteria redactie).
Uiteindelijk gooide Corona roet in het eten: de ALV kon geen doorgang vinden.
Omdat al snel bleek dat er geen uitzicht was op enig toekomstperspectief (ook voor 2021 werd de
begroting gesteld op 150 pp terwijl het aanbod van kopij bleef groeien), besloten de drie
redactieleden van Basteria (ieder voor zich!) hun taken in 2021 terug te geven aan het bestuur. Ook
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de redactieleden van Vita Malacologica (VM) vonden het genoeg geweest, zij het dat zij pas in 2022
met hun taken stoppen (omdat er al auteurs benaderd waren voor het nummer van 2021).
Om de toestroom van manuscripten in goede banen te leiden werd door de redactie op 27 augustus
een beroep gedaan op STIBEMAN. Er was een geschat tekort voor 137 pp drukwerk. Als dat naar
2021 zou worden doorgeschoven, zouden auteurs aanzienlijk langer moeten wachten voordat hun
werk gepubliceerd zou worden. En de nieuwe redactie van Basteria zou in januari 2021 al
geconfronteerd worden met het feit dat er geen ruimte meer zou zijn voor nieuwe manuscripten.
Waardoor ze bij haar start al direct “nee” had moeten verkopen bij nieuw aangeboden
manuscripten. Op 4 september kreeg de Basteria redactie van STIBEMAN een toewijzingsbesluit voor
33 pagina’s; er bleef daarmee een tekort bestaan voor 103 pagina’s (75% van de aanvraag werd dus
afgewezen). Omdat het toewijzingsbesluit meerdere fouten bevatte, is op diezelfde dag door de
redactie een hernieuwde aanvraag ingediend.
Op 13 september kwam een nieuw toewijzingsbesluit, dat echter niets veranderde aan de eerdere
toezegging (33 pag.). Wel werd in het toewijzingsbesluit gesteld dat het vreemd was dat de redactie
van Basteria de aanvraag had ingediend, en niet de auteurs zelf. Op 18 september werden daarom
door drie auteurs van de drie grootste publicaties drie afzonderlijke aanvragen ingediend bij
STIBEMAN. Op 24 september stuurde het NMV bestuur een mail naar de leden met de vraag om
tijdens de ALV van 26 september in te stemmen om het tekort te financieren uit het J. van Dalsum
legaat. Dat was een grote verrassing, omdat tot dan toe het NMV bestuur geweigerd had om de aan
de vereniging toegekende legaten in te zetten voor haar eigen tijdschriften. Twee dagen voor de ALV
zag het bestuur blijkbaar toch de relevantie en urgentie van de situatie in, en presenteerde ze een
voorstel in de geest waar de redactie destijds meerdere malen met klem om had gevraagd. Daaraan
werd toegevoegd: “Mocht STIBEMAN voor de nog lopende aanvragen alsnog subsidie toekennen,
dan zal het tekort ten laste van het legaat Van Dalsum kleiner worden”. De ALV stemde vrijwel
unaniem in met dit voorstel, waardoor de nieuwe redactie haar handen voor 2021 vrij kreeg.
Een maand na de ALV was STIBEMAN nog niet tot een besluit gekomen. Daarom informeerden wij op
26 oktober bij de penningmeester/secretaris van STIBEMAN naar de status van de aanvragen. Op 31
oktober informeerde het STIBEMAN bestuur zowel ons als de auteurs dat ze besloten had de
aanvragen niet verder inhoudelijk te behandelen, omdat de financiële dekking al was verzekerd door
het J. van Dalsum legaat van de NMV. Wij betreuren deze gang van zaken: de aanvragen van de drie
auteurs (sinds 1956, 1974 en 1978 lid van de NMV) zijn uiteindelijk niet door STIBEMAN behandeld.
Voor de drie tijdschriften die de NMV uitgeeft is ten opzichte van 12-15 jaar geleden de balans qua
omvang en financiering geleidelijk maar gestaag in het voordeel van Spirula uitgevallen. De redactie
van Basteria juicht de huidige omvang en uitstraling van Spirula enorm toe; het is een aantrekkelijk
en breed gewaardeerd tijdschrift voor de leden. Tegelijkertijd komen de wetenschappelijke bladen
van onze vereniging steeds meer in de verdrukking. Immers, de pogingen van de redacties om de
omvang en daarmee de levensvatbaarheid te vergroten vonden geen gehoor bij het NMV bestuur.
Terwijl de drukkosten van zowel Basteria als VM stapsgewijs enorm gedaald zijn en VM ook nog
inkomsten genereert via de verkoop van losse nummers.
De trend van een afnemende omvang van Basteria is door de redactie omgebogen en gekoppeld aan
een duidelijke toekomstvisie. Helaas heeft deze visie bij het NMV bestuur geen weerklank gevonden,
waarmee de wetenschappelijke kant van onze vereniging naar onze mening gemarginaliseerd werd.
Hierdoor is het bestuur tegenover de redacties komen te staan, in plaats van een gezamenlijke
toekomstbestendige visie met de leden te kunnen delen.
Ons vertrek als redactie bleek uiteindelijk een wake-up call te zijn.
We zijn verheugd, dankbaar en verdrietig dat het huidige NMV-bestuur momenteel toch bereid is om
een visie te ontwikkelen voor Basteria. Verheugd en dankbaar omdat de urgentie onderkend wordt,
verdrietig omdat dit verlate inzicht het vertrek van de voltallige redactie heeft gekost (en tevens die
van Vita Malacologica!).
De consequenties zijn nu al voelbaar: bij een volume van 150 pp zal ongeveer €1.500,- meer betaald
moeten worden voor de opmaak (markttarief!), waardoor in 2021 een contributieverhoging nodig
bleek van €5,-. Een volume van 150 pp is echter niet realistisch qua levensvatbaarheid (voor de
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argumentatie zie ons jaarverslag van 2019). En het hoofdredacteurschap is niet meer in handen van
een Nederlander.
Het is overigens aan Hannco Bakker en Sylvia van Leeuwen te danken dat er een dialoog mogelijk
bleef tussen de opgestapte redactie en het NMV bestuur. En we hebben als redactie mogen
constateren dat met het aantreden van nieuwe bestuursleden er een veel plezierigere wind is komen
te waaien. Er wordt nu ook weer serieus aandacht gegeven aan de wetenschappelijke kant van de
vereniging; wij zien met belangstelling uit naar de uitkomst hiervan.
Rest ons nog te zeggen dat we in onze editorial in Basteria (10 december 2020) eufemistisch
gesproken hebben over een “mismatch”. Binnen de vereniging is echter meer bekend over enkele
van de achtergronden vanwege de e-mails van het bestuur op 19 en 25 mei naar de leden toe. Een
aanzienlijk dossier van e-mails etc. zal door ons worden overhandigd aan de archivaris van de NMV,
zodat eventuele geschiedschrijvers zich een beeld kunnen vormen hoe deze ernstige crisis tot stand
is gekomen. Wij danken de ALV voor het vertrouwen dat ze 26 september in ons uitsprak, en
daarmee alsnog de deur open heeft gezet voor toekomstige vernieuwingen. Vernieuwingen waar wij
drieën een jaar geleden op aandrongen en die nu dan toch serieus onderzocht gaan worden.
Ruud Bank, Gijs Kronenberg, Jan Johan ter Poorten, Redactie Basteria
ALV 4: Verslag redactie Basteria goedkeuren

Agendapunt 7: Verslag van de redactie van Vita Malacologica over 2020
In een jaar dat in meerdere opzichten enerverend, niet alleen door de Covid-19-epidemie, is te
noemen, zijn we er in 2020 weer in geslaagd om op de valreep een nummer met een bijna “normaal”
aantal pagina’s uit te brengen. Ditmaal was het thema “Trochoidea”.
VM 19 werd gepubliceerd op 24 december, toevalligerwijs dezelfde publicatiedatum als VM 18, en
omvatte vijf artikelen verdeeld over 68 pagina’s – helaas twee blanco. Er zijn bijdragen van in totaal
zeven auteurs, waarvan vier met de Nederlandse nationaliteit.
In verband met ontwikkelingen die in 2019 al waren ingezet is de redactie in eerste instantie zeer
terughoudend geweest in haar uitnodigingen voor bijdragen. Dit had er bijna toe geleid dat nummer
19 een stuk dunner zou worden. Gelukkig konden in overleg met de redactie van Basteria èn
uiteraard ook de auteurs, enkele bijdragen die aan Basteria waren aangeboden, doorgeschoven
worden naar VM.
Naast vier kortere bijdragen is er een uitgebreide bijdrage die een overzicht geven van de levende
soorten van het genus Angaria. Daarnaast zijn er artikelen over Skenea, Moelleria, Eurytrochus en
Turbo. In totaal worden 7 nieuwe soorten geïntroduceerd en 1 nieuw geslacht.
Voor 2021 is het thema al bekend en zijn er al concrete toezeggingen voor diverse bijdragen.
Zoals bekend houdt de huidige redactie na de publicatie van VM 20 er mee op. Op het moment van
schrijven van dit verslag (december 2020) heeft zich - ondanks herhaalde oproepen – nog niemand
aangemeld om het stokje over te nemen. Of VM na 2021 gecontinueerd zal worden, en zo ja, in
welke vorm is op dit moment dan ook nog onduidelijk. De zinsnede “(…) ziet de redactie op dit
moment dan ook geen redenen om het redactionele beleid t.a.v. van Vita Malacologica, d.w.z. het
maken van thematische nummers, aan te passen”, zou in dat opzicht op dit moment dus
ongefundeerd zijn.
De bal ligt bij het bestuur c.q. de leden.
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Uiteraard ook weer een woord van dank. Op de eerste plaats aan de redactie van Basteria en aan die
auteurs die zo flexibel waren hun ingeleverde MS voor Basteria door te schuiven naar VM. Uiteraard
ook aan de andere auteurs; de reviewers die de nodige kritische noten hebben gekraakt; onze
uitgever, ConchBooks, en onze drukker, die ervoor 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.
Gijs C. Kronenberg en Jan Johan ter Poorten, Redactie Vita Malacologica
ALV 5: Verslag redactie Vita Malacologica goedkeuren

Agendapunt 8: Verslag van de webmaster over 2020
In 2020 is de structuur van website niet gewijzigd. Ook was er geen sprake van externe bedreigingen,
wellicht mede door de verbeterde beveiliging die vorig jaar is aangebracht. Wijzigingen betroffen
derhalve inhoudelijke informatie op de site, zoals formele gegevens (samenstelling bestuur en
commissies, contributiebedragen, jaarstukken, auteursrichtlijnen), nieuwsberichten en agenda.
Aanpassingen waren bijvoorbeeld nodig voor de zoekkaarten. Ook vergt het herstel van gebroken
links naar andere pagina’s af en toe aandacht.
Door omstandigheden was uw webmaster in het tweede halfjaar minder inzetbaar. Rob Vink heeft
aangeboden stand-by te zijn voor het geval dat nodig was. Bijspringen bleek uiteindelijk niet nodig,
ook omdat Hannco Bakker wijzigingen kan aanbrengen op de site, maar het was fijn dat er op deze
manier een achterwacht geregeld was.
Aan het eind van het jaar speelde (opnieuw) de discussie over het actueel houden van de website. De
webmaster brengt wijzigingen aan op de website, maar het is aan het bestuur om
verantwoordelijken aan te wijzen voor het periodiek controleren van met name de formele
informatie op de website (namen van bestuurs- en commissieleden, prijzen, jaarstukken en
dergelijke). Mogelijke (andere) verbeteringen aan de site, indien geconstateerd door leden dan wel
niet-leden, kunnen ook in de toekomst direct aan de webmaster worden doorgegeven (en dit wordt
gewaardeerd).
In het komende jaar wordt geprobeerd algemene informatie van het zgn. schelpenforum
toegankelijk te maken via de website van de NMV. Dit kan een waardevolle malacologischinhoudelijke aanvulling vormen op de nu meer algemene informatie op de www.spirula.nl. Ook
wordt gewerkt aan het digitaal beschikbaar maken via de site van de lijst van eponiemen,
betreffende personen verbonden aan de NMV, zoals samengesteld en geactualiseerd door Gijs
Kronenberg.
Last but absolutely not least zal het bestuur doelstellingen voor de website formuleren, zodat in de
toekomst geëvalueerd kan worden of de site aan de doelstelling voldoet.
De ondersteuning van de website was ook in het afgelopen jaar (tot tevredenheid) in handen van
Webtail (Joost van der Laan).
Jaap de Boer, webmaster
Doelen van de website
Op verzoek van de najaars ALV 2020 heeft het bestuur in samenwerking met de webmaster de
doelen van de website op papier gezet. Deze zijn hieronder weergegeven.
De website heeft als doel om onze vereniging op een aantrekkelijke manier neer te zetten in de
digitale wereld, t.b.v. externe gebruikers (niet-leden). De website moet qua uiterlijk en inhoud
uitnodigen om rond te neuzen. Zo kan hij bijdragen aan het aantrekken van potentiële nieuwe leden
van alle leeftijden. Door de website is de NMV digitaal vindbaar voor iedereen. Geïnteresseerden
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kunnen te weten komen wat ze krijgen als ze lid worden van de NMV en welke tegenprestatie
daarvoor wordt verwacht. Ook geeft de website potentiële leden de gelegenheid contact op te
nemen met de vereniging.
De doelgroep van de website is in eerste instantie Nederlandstalig. Voor Engelssprekende
geïnteresseerden is een klein aantal pagina’s bewerkt, gericht op informatie over het lidmaatschap
en de tijdschriften. Ook is hier informatie te vinden over de gedragscode en Stibeman.
Daarnaast biedt de website antwoorden op veel gestelde vragen van leden en ‘formele’ informatie
die ook voor leden bruikbaar is (bijvoorbeeld informatie over de hoogte van contributies, wijze van
betalen, contactgegevens, prijzen van losse nummers en andere publicaties en de malacologische
agenda). Daardoor hoeft de secretaris deze vragen minder vaak te beantwoorden via de email. De
media voor communicatie met de leden over NMV-activiteiten zijn echter primair de nieuwsbrief,
mailberichten en de Spirula (het ledenblad).
Aanvullend op de website is voor externe gebruikers de facebookpagina Discussieplatform
Nederlandse Malacologische Vereniging beschikbaar. Dit discussieplatform stelt facebookgebruikers
in staat om heel direct malacologische vragen te stellen en in contact te komen met de vereniging.
Veel meer dan de website is de facebookpagina bedoeld voor actieve communicatie.
Ten behoeve van het behouden van de ANBI-status worden op de website de jaarstukken digitaal
beschikbaar gemaakt voor het brede publiek. Dit geldt niet alleen voor de NMV maar ook voor
Stibeman.
Opgesteld door Jaap de Boer (webmaster), Sylvia van Leeuwen (secretaris) en Hannco Bakker
(bestuurslid, web-editor). Vastgesteld door het bestuur van de NMV.
ALV 6: Verslag webmaster goedkeuren

Agendapunt 9. Verslag van de coördinator NMV verenigingsdagen over 2020
NMV zaterdagbijeenkomsten
Afgelopen jaar waren we weer zeer welkom in het nieuwe museum. We mochten gebruik maken van
de LiveScience en hebben een enkele keer kunnen experimenteren met andere ruimtes. Er wordt
nog uitgebreid onderzocht wat praktische ruimtes zijn voor de NMV-dagen, de LiveScience blijft
zeker altijd beschikbaar. Als NMV-bestuur zijn we Naturalis hier zeer erkentelijk voor.
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.
In 2020 zijn er maar twee NMV-contactdagen geweest. Helaas konden deze door de corona-situatie
na de februari-bijeenkomst niet meer plaatsvinden.
In 2021 plannen we wel gewoon weer verder met de NMV-verenigingsdagen, mogelijk dat er nog
verschillende afgelast moeten gaan worden, maar dan zijn ruimtes en middelen alvast gereserveerd.
Zodra het weer mogelijk is willen we wel weer deze contactdagen organiseren, mogelijk zonder
thema, maar als een ontmoetingsdag. Zodra het weer mogelijk is om zonder afstand met elkaar naar
schelpjes te kijken lijkt het ons pas verstandig om weer met thema’s te beginnen.
Het afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen behandeld:
Maand
onderwerp
25 januari 2020
Scissurellidae en Anatomidae
15 februari 2020
Digitalisering schelpencollecties
21 maart 2020
Phasianellidae - afgelast 23

aantal leden
37
30
0

25 april 2020
23 mei 2020
20 juni 2020
22augustus 2020
26 september 2020
24 oktober 2020
21 november 2020
12 december 2020

- afgelast - afgelast - afgelast - afgelast - afgelast - afgelast - afgelast - afgelast -

0
0
0
0
0
0
0
0

De bijeenkomsten in januari en februari hadden een hoge opkomst. De bijeenkomst van januari
vestigde dan ook een nieuw record van 37 aanwezige leden. De verenigingsdagen worden dan ook
erg gewaardeerd en zijn nu dan ook een groot gemis.
Het afgelopen jaar zijn we daarom aan het experimenteren geweest met online lezingen. Er hebben
twee online lezingen plaats gevonden. Één door Menno Schilthuizen over Cepaea nemoralis en zijn
onderzoek hierover, en één over de aangespoelde soorten van Katwijk en de bijzondere vondsten die
hier gedaan worden door Arie Twigt.
In 2021 gaan we meer online lezingen organiseren. Wat ons opvalt is dat het aantal deelnemers
vergelijkbaar is aan de bijeenkomsten, maar een ander publiek trekken. De eerste online lezing werd
door 25 deelnemers gevolgd en de tweede door 36 deelnemers. Bij de online lezingen betrekken we
ook graag andere verenigingen zoals de BVC en de WtKG.
Hannco Bakker, coördinator NMV-verenigingsdagen
ALV 7: Verslag coördinator verenigingsdagen goedkeuren

Agendapunt 10: Verslag van de archivaris en bibliothecaris over 2020
NMV archivaris
Het NMV-archief is geplaatst in een gebouw van Naturalis in de Rooseveltstraat te Leiden. Hier
hebben we een aparte ruimte toegewezen gekregen waar in rekken onze archiefstukken zijn
geplaatst. Het afgelopen jaar heb ik samen met Anthonie van Peursen het archief op orde kunnen
brengen. Het archief staat er nu ordelijk bij, zeker nog niet compleet, maar daar ga ik het komende
jaar aan werken. In ieder geval zijn alle door de NMV uitgebrachte publicaties, te weten Spirula,
Basteria en Vita Malacologica nu in het archief opgenomen.
Verder heb ik het afgelopen jaar bij mij thuis het deelarchief dat bij Ruud Bank was geparkeerd
uitgezocht en geregistreerd. De publicaties en andere documenten die niet in het archief hoeven te
worden opgenomen zijn o.a. tijdens de ALV op 26 september aan onze leden uitgedeeld.
Van onze secretaris Sylvia van Leeuwen heb ik een aantal mappen gehad met notulen van
bestuursvergaderingen en ALV. Met deze informatie kan ik de verslagen die ik nu mis aanvullen.
Ik verwacht dat de inventarisatie van het archief en het registreren van de archiefstukken zeker nog
een jaar in beslag zal nemen. Over de voortgang zal ik het bestuur regelmatig informeren.
NMV bibliothecaris
In 2020 is maar heel beperkt gebruik gemaakt van de handbibliotheek. Wel zijn de volgende boeken
dit jaar aan de handbibliotheek toegevoegd:
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Giannuzzi-Savelli, R., F. Pusateri, A. Palmeri & C. Ebreo (1996): Atlante delle conchiglie marine del
Mediterraneo. (Atlas of the Mediterranean sea shells). Vol. 2 Caenogastropoda parte 1: Discopoda Heteropoda). – Roma (Edizioni Evolver): 258 pp.
Alf, A., B. Brenzinger, G. Haszprunar, M. Schrödl & E. Schwabe (2020): A Guide to Marine Molluscs of
Europe, Harxheim (ConchBooks): 803 pp, 355 plates.
Tijdens de najaars-ALV is gevraagd informatie over uitleen/beschikbaarheid van de boeken via de
website beschikbaar te maken. In overleg met het bestuur is besloten dit niet te doen omdat het te
veel extra werk met zich meebrengt.
Gab Mulder, Archivaris en bibliothecaris NMV
ALV 8: Verslag archivaris en bibliothecaris goedkeuren

Agendapunt 11: Verslag van de excursiecommissie over 2020
EXCURSIES 2020
Zaterdag 7 maart – dagexcursie Schiermonnikoog
Op deze zonnige dag bezochten 12 deelnemers het Waddeneiland Schiermonnikoog. Er werd
gezocht op het strand en bemonsterd in een brakke kweldervegetatie. Aan het eind van de dag werd
ook een bezoek gebracht aan het Schelpenmuseum Paal 14 van Thijs de Boer. De dag was
georganiseerd in samenwerking met de Schelpencontactgroep Friesland. Het excursieverslag is
opgenomen in Spirula 424.
In verband met de lockdown rond Covid-19 zijn de volgende geplande excursies afgelast:
- Weekend 8-10 mei – meerdaagse excursie Oostelijke Zeeschelde
- Zondag 5 juli – dagexcursie Bad Bentheim, Duitsland.
Na de lockdown kon het excursieprogramma met beperkende maatregelen worden opgepakt. Eén
van die maatregelen was het maximale aantal van 15 deelnemers. Ondanks deze beperking hebben
we geen belangstellenden teleur hoeven stellen.
Zaterdag 5 september – dagexcursie Achterhoek
Op zaterdag 5 september is met inachtneming van de speciale coronamaatregelen een dagexcursie
gehouden in de omgeving van Winterswijk. Er waren 15 deelnemers. Er werden verschillende
locaties bezocht. Heel bijzonder was, dat we toestemming kregen om te inventariseren in de
steengroeve. Het verslag is inmiddels aangeboden aan de redactie van Spirula.
Zaterdag 10 oktober 2020 – dagexcursie bij Weert
Op deze dag bezochten we ’s ochtends het Wijffelterbroek en ’s middags het Heijkersbroek met de
Tungelroyse beek. Er waren 15 deelnemers waaronder vier leden van de Koninklijke Belgische
Vereniging voor Conchyliologie. Deze veldwerkdag werd georganiseerd in samenwerking met de
Mollusken Studiegroep Limburg. Nog niet alle deelnemers hebben hun gegevens ingestuurd. Aan het
verslag wordt nog gewerkt.
Zondag 15 november – Natuurgebied De Geelders, bij Boxtel.
Vlak vóór de laatste excursie werd een gedeeltelijke lockdown ingevoerd, waardoor de excursie in
oorspronkelijke vorm niet door kon gaan. Wel zijn enkele leden op andere data in klein
groepsverband het gebied ingegaan om met name in de Beeksche Waterloop bij Schijndel te
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bemonsteren. De gevonden gegevens zullen worden verwerkt in een verslag van een excursie die
later alsnog zal worden georganiseerd.
PLANNING 2021
Door onzekerheid rond de beperkingen door Covid-19 is nog geen programma voor het jaar 2021
bekendgemaakt. Wel hebben we een voorstel, waarin ook afgelaste excursies zijn opgenomen. Zodra
er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden, zullen excursiedagen via de Nieuwsbrief bekend
worden gemaakt.
SAMENSTELLING EXCURSIECOMMISSIE
In de loop van het jaar 2020 is Jaap de Boer tijdelijk teruggetreden uit de excursiecommissie.
Bert Jansen (natura-parva@planet.nl) en Kees Margry (margry@home.nl), excursiecommissie
ALV 9: Verslag excursiecommissie goedkeuren

Agendapunt 12: Verslag van de werkgroep verjonging over 2020
Nadat Auke Florian Hiemstra via telefonische interviews met een aantal bestuursleden ideeën had
verzameld zijn deze in november 2020 besproken met het bestuur. In maart 2021 zijn de kansrijk
lijkende ideeën die daaruit voortkwamen per email voorgelegd aan de leden van de werkgroep
verjonging en is de open vraag gesteld of zij nog andere suggesties hadden. Het werd een vruchtbare
discussie, die uitmondde in de volgende breed onderschreven voorstellen:
1.
Het Stibemanfonds vragen of zij zich meer willen inzetten voor jonge malacologen en de
mogelijkheden van Stibeman actief onder de aandacht brengen via studieadviseurs,
Bionieuws, studieverenigingen en biologiedocenten.
2.
Op verenigingsdagen ook minder specialistische thema’s aanbieden, bijvoorbeeld schelpen
van de Middellandse zee, exoten, Noordzee, zodat meer mensen mee kunnen praten. Een
overkoepelend thema kan ook gecombineerd worden met een familie, zodat ook de
agenda van de gespecialiseerde leden door kan gaan.
3.
Mogelijkheden van het jeugdlidmaatschap uitbreiden zodat jonge mensen langer goedkoop
lid kunnen blijven (zie voorstel bij agendapunt 24).
4.
Een prijs uitloven aan de persoon die volgend jaar op waarneming.nl de meeste
weekdieren registreert en dat vooraf aankondigen. Er zijn op waarneming.nl namelijk
allerlei mensen actief met weekdieren die geen NMV-lid zijn. Het moet wel gaan om
goedgekeurde waarnemingen met fotobewijs.
5.
Bij Vroege Vogels of andere media vertellen dat we jonge leden zoeken: ken je iemand die
schelpen verzamelt: vertel ze over de NMV.
6.
Breng je schelp opnieuw organiseren, bij voorkeur verspreid over het land (lagere
reiskosten/reistijd). Of als dat niet haalbaar is: actiever promoten dat men op de
verenigingsdag naar Naturalis kan komen met gevonden schelpen. Mogelijk kan de NMV
aansluiten bij het voornemen van Naturalis (Ronald Power en Frank Wesseling) om dat ook
te gaan doen. De aankondiging op meerdere manieren doen en ook zo lokaal mogelijk.
Uitvoering van dit plan kan uiteraard pas na opheffing van de corona-beperkingen.
7.
Op verenigingsdagen een gastheer of gastvrouw aanstellen die nieuwe mensen opvangt en
introduceert, duidelijk herkenbaar met het logo van de NMV.
8.
Organiseren dat nieuwe leden langs kunnen gaan bij een verzamelaar in de buurt om te
zien hoe je een verzameling aanlegt.
9.
De NMV biedt veel specialistische kennis aan, maar heeft minder aandacht voor de vraag
hoe je een verzameling aanlegt: schoonmaken, opbergen, etc. Het is ook belangrijk daarbij
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te helpen. We zouden een verenigingsdag en/of online lezing kunnen organiseren met dat
thema.
10. Weekend met NMV en NJN en JNM (jeugdbonden voor natuur) samen organiseren.
Er kwamen ook nog allerlei andere ideeën naar voren die eerst beter uitgewerkt moeten worden, of
waarover discussie bestond. Deze zullen de komende tijd verder besproken worden.
De werkgroep verjonging bestond in 2020 uit Auke Florian Hiemstra, Alain van ’t Woudt (tot
september 2020), Bart van Heugten, Freek van der Kruk, Arie Twigt en Jordy van der Beek. Ook Freek
van der Kruk heeft over de voorstellen meegedacht. Het bestuur stelt voor deze 10 voorstellen
verder op te pakken.
ALV 10: Verslag werkgroep verjonging goedkeuren en instemmen met de voorstellen van de
werkgroep en het NMV-bestuur

Agendapunt 13: Verslag van de penningmeester over 2020
Financieel jaarverslag 2020
Algemeen
Alle bedragen zijn afgerond in hele euro’s (€).
13.1 Balans per 31 december 2020
ACTIVA
Bank ABN Amro
Deposito ABN Amro
Bank ING
Spaarrekening ING
Paypal rekening
Liquide middelen (subtotaal)
Vorderingen contributies
Nog te ontvangen rente ING
Idem ABN Amro
Tegoed inzake verkopen VM
Ov. vooruitbetaald/te ontvangen (Kas Jan Kuiper)
Depotbedrag PostNL
Vordering subsidie Stibeman (Basteria 84 (4-6)
Vorderingen (subtotaal)
Stelpost handbibliotheek
Stelpost voorraden zoekkaarten
Stelpost voorraden enveloppen
Voorraad Noordzee atlassen
Stelpost voorraden tijdschriften
Voorraden (subtotaal)
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Nog te betalen verzendkosten PostNL
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2020
0
0
9.487
72.084
1.423
82.994

2019
0
0
2.740
72.071
804
75.615

2018
2.160
0
13.459
72.071
1.242
88.932

2017
8.923
0
17.564
72.011
225
98.723

2016
41.548
0
7.042
41.996
507
91.093

2.003
0
0
405
133
365
1.287
4.193

330
0
0
503
0
365
0
1.198

1.452
0
0
525
41
365
0
2.383

4.467
60
0
169
660
365
0
5.721

3.476
13
64
439
320
365
0
4.677

1
2.368
747
0
1
3.117
90.304

1
595
967
240
1
1.804
78.617

1
1
595
1.095
50
250
265
470
1
1
912
1.817
92.227 106.261

1
550
500
0
1
1.052
96.822

2020
2.766

2019
747

2018
1.044

2017
1.633

2016
1.698

Nog te betalen drukkosten VM
Nog te betalen drukkosten Basteria
Nog te betalen drukkosten Spirula
Nog te betalen overige kosten
Vooruit ontvangen contributies
Stibeman
Schulden
Reservering 90-jarig jubileum
Reservering symposium 2018
Vrij vermogen
Legaten
TOTAAL PASSIVA

2.041
4.314
1.740
340
3.198
0
0
5.491
0
20.509
49.905
90.304

0
0
0
477
3.270
0
4.494
4.091
0
16.973
53.060
78.617

0
3.427
0
0
0
0
477
346
5.083
7.151
0
0
0
0
4.091
3.391
4.652
0
22.680 24.009
58.852 61.652
92.227 106.261

0
0
0
499
8.120
0
0
2.691
0
83.815
pm
96.823

13.2 Staat van baten en lasten over 2020 en Begroting voor 2021
Eerste kolom: S = structureel; I = incidenteel; O = overheadkosten. 1) Overige baten bestaan uit
renten, giften, auteursbijdragen, diversen. (Bedragen in €)
Staat van Baten en lasten over 2020 en begroting 2021
Begroting Resultaat Begroting Resultaat Begroting
Baten (inkomsten)
2021
2020
2020
2019
2019
S
Contributie
25.000
22.996
22.200
22.504
21.000
I
Verkoop zoekkaarten
800
1.162
600
821
600
I
Verkoop tijdschriften
1.350
1.497
1.200
1.812
600
I
Verkoop boeken en overig
50
28
250
234
650
I
Overige baten
5.155
4.331
2.650
2.221
550
Baten totaal
32.355
30.014
26.900
27.592
23.400
Begroting Resultaat Begroting Resultaat Begroting
2021
2020
2020
2019
2019
Drukkosten Basteria
5.500
6.710
4.699
3.700
6.900
Opmaakkosten Basteria
4.300
4.632
2.476
2.000
Drukkosten Spirula
6.600
6.713
8.275
9.598
7.000
Drukkosten VM
2.250
2.141
2.225
2.322
2.000
Portikosten
6.850
5.416
7.000
9.421
7.000
Enveloppen
300
220
200
220
200
Kostprijs zoekkaarten
500
550
300
0
300
Kostprijs Noordzeeboeken
0
0
0
25
130
Afboeking oninbare contributies
250
0
0
187
0
Kosten diversen incidenteel
0
0
0
1.587
0
Reservering jubileum 90 jaar
700
1.400
700
0
700
Handbibliotheek
250
0
250
220
220
Bestuurs- en algemene kosten
1.100
880
1.550
1.534
1.400
Kosten website
200
0
200
169
150
Vergaderlocaties
600
785
500
453
700
Bankkosten
250
244
400
386
400
Lasten totaal
29.650
29.691
28.500
33.297
25.900
Exploitatieresultaat
2.705
323
-1.600
-5.705
-2.500
Lasten (uitgaven)
S
S
S
S
S
S
I
I
I
I
I
O
O
O
O
O
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13.3 Toelichting op de balans per 31 december 2020
Activa
 Rente op rekening courant en op spaarrekening is voor geheel 2020 0%.
 De NMV PayPal-account is niet toegankelijk met als gevolg dat het geld dat door sommige
leden via PayPal-account voor de contributie wordt overgemaakt niet overgeboekt kan
worden naar de rekening courant. Inmiddels zijn er door mij al wel acties ondernomen om
toegang te krijgen tot dit account maar tot op heden zonder succes.
We zullen in het ergste geval hierop af moeten schrijven. Dat houdt wel in dat we voor het
volgende jaar geen betalingen met PayPal kunnen/mogen ontvangen en hier zal dan over
gecommuniceerd moeten worden met de leden die via PayPal betalen.
Passiva
 Reservering voor het 90-jarig jubileum is dit jaar 1.400 euro i.p.v. 700 euro omdat er vorig
jaar geen rekening mee gehouden is.
Legaten
 Er is een bedrag van 3.155 euro uit het legaat Van Dalsum gebruikt voor de Basteria 84 (4-6).
Legaatgever
Nieuwenhuis
Stiva
Van Dalsum
Totaal

31-12-2020 (in €)
16.429
7.016
26.460
49.905

31-12-2019 (in €)
16.429
7.016
29.615
53.060

13.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Algemeen
Dit jaar is een verdeling gemaakt in structurele baten/lasten, incidentele baten/lasten en
overheadkosten.
Baten (inkomsten)
 Overige baten zijn te veel betaalde contributie en het op ALV 2020 besproken aanspreken
van het legaat Van Dalsum t.b.v. Basteria.
Lasten (uitgaven)
 Geen opmerkingen
Resultaat
 Het exploitatie-resultaat valt dankzij het bedrag uit legaat Van Dalsum positief uit.
13.5 Toelichting op de begroting voor 2021
Algemeen
 Dankzij de Corona crisis valt een aantal kosten lager uit.
Structurele kosten
 Er zijn minder bijeenkomsten en dus minder uitgaven.
Incidentele kosten
 Geen opmerkingen.
Overheadkosten
 Bestuursvergaderingen worden nu voornamelijk online gehouden waardoor uitgaven
beperkt blijven.
Goes, 27 februari 2021
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Jan de Quaasteniet, Penningmeester ad interim
ALV 11: Verslag penningmeester ad interim 2020 goedkeuren
ALV 12: Begroting 2021 goedkeuren
ALV 12A: Ermee instemmen dat een bedrag van maximaal € 7.500 uit het legaat Van Bruggen
wordt gereserveerd voor de ontwikkelkosten van Basteria.
Agendapunt 14: Verslag van de kascommissie NMV over 2020 en decharge penningmeester NMV
over 2020
Kascommissielid Jan de Quaasteniet is vervangen door reservelid Aart Dekkers omdat Jan in
november 2020 is aangetreden als penningmeester ad interim. De kascommissie die de boeken over
2020 controleert bestaat daarom uit Henk Menkhorst en Aart Dekkers. Zoals gebruikelijk zal hun
verslag op de ALV worden uitgebracht.
ALV 13: Decharge penningmeester/penningmeester ad interim 2020

Agendapunt 15: Verslag van de secretaris/penningmeester Stibeman over 2020
Omdat er tijdens de najaars ALV van 2020 vragen waren over de relatie tussen NMV en Stibeman
(Stichting tot Behartiging van de Belangen van de Malacologie in Nederland) lichten wij die hieronder
toe. In de statuten van Stibeman is het volgende opgenomen:
ARTIKEL 7
1 . Het bestuur van de stichting zal de Nederlandse Malacologische Vereniging uiterlijk één maart van
het betreffende boekjaar een begroting aanbieden.
2 . De stichting legt jaarlijks schriftelijk aan het bestuur van de Nederlandse Malacologische
Vereniging rekening en verantwoording af van het financieel beheer in het voorgaande jaar. De
hierop betrekking hebbende jaarstukken worden daartoe voor één maart na afloop van het boekjaar
ter kennisneming ingezonden aan de Nederlandse Malacologische Vereniging.
3 . De stichting is verplicht de Nederlandse Malacologische Vereniging alle door haar gevraagde
inlichtingen te verstrekken en inzage te verschaffen in alle boeken en bescheiden.
De volledige tekst van de statuten is te vinden op www.spirula.nl/stibeman/
Overeenkomstig de statuten legt de Stibeman jaarlijks schriftelijk aan het bestuur van de NMV
rekening en verantwoording af over het financieel beheer in het voorgaande jaar. Het bestuur van de
NMV heeft het jaarverslag van Stibeman over 2020 ontvangen en legt het bij deze ter informatie
voor aan de leden van de NMV. De stukken hoeven niet goedgekeurd te worden door de Algemene
ledenvergadering. Dat doet het bestuur van de NMV na ontvangst van het verslag van de
kascommissie.
Wanneer de leden van de NMV opmerkingen of suggesties hebben aan Stibeman, dan kunnen de
voorzitter en penningmeester van het NMV-bestuur die inbrengen in het bestuur van de stichting. Zij
kunnen echter geen toezeggingen aan de ALV doen, omdat deze NMV-bestuursleden niet de
meerderheid in het Stibeman-bestuur hebben.
Jaarverslag van Stibeman over 2020
Stibeman Balans per 31 december 2020
ACTIVA
ING bankrekening
ING spaarrekening

(alle bedragen afgerond in €)
2020 2019 2018 2017
2016
4.125 4.361 4.753 10.677 10.795
65.195 65.182 60.127 60.003 60.000
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Nog te ontvangen rente
Totaal Activa

0
13
14
55
124
69.320 69.556 64.894 70.735 70.919

PASSIVA
Toegezegde nog niet uitgekeerde subsidie
Eigen vermogen
Totaal passiva

2020 2019 2018 2017
2016
1287
100
0
0
0
68.033 69.456 69.949 70.859 70.922
69.320 69.556 69.949 70.859 70.922

Stibeman Baten en lasten 2020
INKOMSTEN
Rente
Legaten
Donaties
Totaal inkomsten

2020
0
0
5
5

2019
13
0
14
27

2018
13
0
14
27

2017
55
0
1.014
1.069

UITGAVEN
Bureaukosten/bankkosten
KVK kosten (porto)
Toegekende aanvragen
Totaal uitgaven
SALDO INKOMSTEN-UITGAVEN

2020
137
4
100
240
-236

2019
166
0
340
506
-479

2018
137
0
800
937
-910

2017
2016
132
125
0
0
1.000 1.249
1.132 1.374
-63 -1.223

2016
124
0
27
151

Toelichting
Staat van baten en lasten
Inkomsten
De Stichting heeft slechts minimale renteopbrengsten gekend de afgelopen jaren, met ingang van
2020 geen rente inkomsten meer.
Uitgaven
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De overige kosten bestaan alleen uit bankkosten, die
over de jaren heen redelijk stabiel blijft ondanks de betere mogelijkheden die we ter beschikking
hebben.
Besteding aan doelen
In het verslagjaar is één aanvraag voor subsidie aan malacologische activiteiten ontvangen en
gedeeltelijk gehonoreerd:
- € 1287 voor publicatie kosten van Basteria 84(4-6), december 2020.
Ook zijn drie aanvragen ontvangen van auteurs van Basteria die subsidie vroegen voor het publiceren
van hun artikel in Basteria 84(4-6). Eén aanvraag is teruggetrokken. De beide andere aanvragen zijn
door Stibeman in behandeling genomen, maar omdat de NMV inmiddels al voor voldoende
financiering had gezorgd zijn deze niet toegekend. De auteurs zijn daarover geïnformeerd.
Ook zijn drie aanvragen ontvangen van auteurs van Basteria die subsidie vroegen voor het publiceren
van hun artikel in Basteria 84(4-6). Eén aanvraag is teruggetrokken. De beide andere aanvragen zijn
door Stibeman in behandeling genomen, maar omdat de NMV inmiddels al voor voldoende
financiering had gezorgd zijn deze niet toegekend. De auteurs zijn daarover geïnformeerd.
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Balans

Eigen vermogen (in €)
80.000

70.922

70.859

69.949

69.456

68.033

2016

2017

2018

2019

2020

60.000
40.000
20.000
0

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit aangehouden liquide middelen en kan teruggevonden worden in
bovenstaande tabel onder kopje “PASSIVA”.
ANBI status
Stichting STIBEMAN is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN 803725437. Daardoor zijn giften aan Stibeman van de
belasting aftrekbaar en hoeft de stichting geen schenkingsrecht te betalen over legaten en donaties.
Door de bestedingen in het verslagjaar maakt de Stichting duidelijk het algemeen nut na te streven.
Afschrift
Conform de verplichting in de statuten is dit verslag aan het bestuur van de NMV aangeboden.
Bestuur
Het bestuur is ook dit jaar van samenstelling gewijzigd door de wisseling van penningmeesterschap
bij de NMV, Bram Breure is opgevolgd door Jan de Quaasteniet. Door het opzeggen van de
voorzittersfunctie van de NMV door Anthonie van Peursen, is de functie van voorzitter ad interim
overgenomen door Hannco Bakker, die opgevolgd is door Theo Kemperman op 26 september 2020.
Wij verwelkomen de nieuwe bestuursleden van harte.
Het bestuur van Stichting STIBEMAN bestaat vanaf 1 november 2020 uit:
Theo Kemperman (voorzitter), Henk Dekker (secretaris), Jan de Quaasteniet (penningmeester), Jaap
de Boer (lid), Dennis Nieweg (lid).
Winkel, 8 maart 2021
Henk Dekker, secretaris
ALV 14: Kennisnemen van verslag Stibeman 2020

Agendapunt 16: Verslag van de kascommissie Stibeman over 2020
Kascommissielid Jan de Quaasteniet is vervangen door reservelid Aart Dekkers omdat Jan in
november 2020 is aangetreden als penningmeester ad interim. De kascommissie die de boeken over
2020 controleert bestaat daarom uit Henk Menkhorst en Aart Dekkers. Het bestuur van de NMV wil
de leden over de uitkomsten van de kascontrole informeren en heeft de kascommissie gevraagd om
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haar verslag op de ALV uit te brengen. Omdat de ALV het jaarverslag niet hoeft goed te keuren is dit
verslag alleen ter informatie.
Agendapunt 17: Decharge kascommissie over 2020 en benoeming kascommissie 2021
Het is gebruikelijk dat de kascommissie voor NMV en Stibeman uit dezelfde personen bestaat. Henk
Menkhorst treedt reglementair af uit de kascommissie. Aart Dekkers heeft zich kandidaat gesteld
voor het bestuur. Als hij als bestuurslid gekozen wordt, kan hij geen deel uitmaken van de
kascommissie. Er worden daarom twee leden en een reservelid gezocht. Kandidaten kunnen zich
melden bij de secretaris.
ALV 15: Decharge Kascommissie 2020
ALV 16: Benoeming twee leden Kascommissie 2021
ALV 17: Benoeming reserve-lid Kascommissie 2021

Agendapunt 18: Stibeman en NMV: fuseren of niet?
Tijdens de ALV van 2020 concludeerde de kascommissie dat de Stichting Stibeman oogde als een
ineffectief en financieel inefficiënt vehikel. Zij kwamen tot die conclusie vanwege het geringe aantal
verleende subsidies, het geringe aantal giften van NMV-leden aan Stibeman en de stijgende
bankkosten. De kascommissie stelde een heroverweging van nut en noodzaak van Stibeman voor.
Tijdens de ALV vroegen enkele aanwezige leden of het beter zou zijn de NMV en Stibeman samen te
voegen. Het bestuur zegde toe daar bij de volgende ALV op terug te komen en vroeg ook het bestuur
van Stibeman om hier een standpunt over in te nemen.
Het bestuur van de NMV is van mening dat het niet wenselijk is om de NMV en Stibeman te fuseren.
Beide rechtspersonen versterken op hun eigen manier de malacologie in Nederland en zijn wat
betreft toekomstige erflaters complementair. Beide rechtspersonen accepteren legaten en beide
kennen een ANBI-status. Een belangrijk voordeel voor de NMV is dat aanvragen voor bijdragen die
door Stibeman ondersteund kunnen worden, niet op de exploitatiebegroting van de NMV drukken.
Bijzondere financiële uitgaven zoals grotere subsidies kunnen door de NMV alleen gedaan worden
als ze in de begroting zijn opgenomen. Als dat niet het geval is komen ze ten laste van de (al dan niet
geoormerkte) reserves, waarvoor afstemming met de ALV noodzakelijk is. Stibeman kan veel sneller
reageren, maar kent daarentegen beperkingen in haar toekenningsbeleid.
Het bestuur van Stibeman is van mening dat Stibeman bestaansrecht heeft naast de NMV, die
inmiddels eigen mogelijkheden heeft om legaten en donaties onder ANBI-voorwaarden te
accepteren. Belangrijke overwegingen hierbij zijn onder meer:
- de schenkingen die om redenen eerder expliciet aan Stibeman zijn gedaan;
- de juridische onafhankelijkheid van Stibeman met niettemin een ‘verbonden’ karakter;
- de beperkingen van Stibeman om uitsluitend financieel bij te kunnen dragen aan
belangenbehartiging van de malacologie in Nederland terwijl de NMV hiertoe veel meer
mogelijkheden heeft;
- de strakke uitkeringsreglementen die voorkomen dat middelen voor exploitatie-uitdagingen
kunnen worden uitgekeerd terwijl dit bij schenkingen aan de NMV juist wel mogelijk is.
- de verhoudingsgewijs snelle reactiesnelheid op aanvragen.
Met andere woorden, wanneer een erflater kiest voor een legaat aan de NMV weet deze zich
verzekerd van toezicht door de ALV op het maken van aanspraken op dat specifieke, al dan niet
geoormerkte legaat. Daarentegen, een legaat aan Stibeman is een keuze voor juridische en financiële
onafhankelijkheid van de vereniging, omdat het legaat nooit kan worden ingezet voor gewone
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exploitatietekorten van de vereniging en dat toekenningen conform het Reglement
subsidieverstrekking worden gedaan.
ALV 18: Ervan kennis nemen dat NMV en Stibeman apart blijven voortbestaan

Agendapunt 19: Plannen Stibeman voor 2021
Het bestuur van Stibeman bestaat thans uit:
Theo Kemperman (voorzitter), Henk Dekker (secretaris), Jan de Quaasteniet (penningmeester), Jaap
de Boer en Dennis Nieweg (leden).
Het bestuur van Stibeman heeft in haar vergadering van 1 maart 2021 vastgesteld dat de statuten
van de stichting sinds 1994 niet meer gemoderniseerd zijn. Het bestuur onderzoekt in 2021 of de
statuten op het gebied van governance (waaronder de gevolgen van de WBTR) moeten worden
aangepast en of er ook op andere punten aanpassingen noodzakelijk dan wel wenselijk zijn. Op het
verzoek van het bestuur om juridische bijstand van leden van de NMV hebben zich twee leden
aangemeld. Met hen worden inmiddels de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Zodra de
eventueel gewijzigde statuten door een notaris zijn gepasseerd zullen de leden van de NMV via de
nieuwsbrief en Spirula van de wijzigingen op de hoogte worden gebracht. Vanzelfsprekend staat het
bestuur van Stibeman open voor suggesties.

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/). Gezien de geringe bekendheid van onze subsidiemogelijkheden,
willen we onderzoeken hoe meer bekendheid onder vooral jongeren te krijgen om zo de malacologie
meer te kunnen stimuleren.
Bestuur Stibeman

Agendapunt 20: Verkiezing bestuursleden, wisselingen van andere functionarissen
Bestuursleden
Het afgelopen jaar was er een ongebruikelijk groot aantal wisselingen in het bestuur.
Tijdens de najaars-ALV is Theo Kemperman benoemd als voorzitter. Zijn voorgangers in 2020 waren
Anthonie van Peursen (afgetreden in juni 2020) en Hannco Bakker (voorzitter ad interim van juniseptember 2020).
Bram Breure legde per 1 november 2020 zijn taken als penningmeester neer en trad ook uit het
bestuur. Zijn taken zijn tijdelijk en naar volle tevredenheid van het bestuur waargenomen door Jan
de Quaasteniet. Jan is bereid het werk voort te zetten. Het bestuur draagt Jan de Quaasteniet
daarom voor als penningmeester. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.
In september 2020 trad Alain van ’t Woudt voortijdig af als bestuurslid. Tijdens de najaars-ALV is Ad
Hovestadt gekozen als zijn opvolger.
Sylvia van Leeuwen (secretaris) is per april 2021 aftredend en statutair niet herkiesbaar. Er waren in
2020 drie algemeen bestuursleden. Auke-Florian Hiemstra heeft zijn eerste bestuurstermijn voltooid
en heeft aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Om het werk over meer personen te kunnen
verdelen, wil het bestuur uitbreiden naar 7 leden. Er zijn daarom 3 vacatures voor algemeen
bestuurslid te vervullen, en binnen het nieuwe bestuur moet iemand bereid gevonden worden om
de functie van secretaris op zich te nemen. Aart Dekkers en Freek van der Kruk hebben zich
kandidaat gesteld als bestuurslid maar hebben aangegeven dat zij geen secretaris willen worden. Het
bestuur draagt hen voor als bestuurslid. Meer kandidaten zijn niet gevonden. Er wordt nog gezocht
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naar een derde kandidaat, liefst iemand die ook secretaris wil worden. Belangstellenden kunnen zich
melden bij de voorzitter.
Als de ALV instemt met de voorgedragen kandidaten, zal het bestuur komend jaar bestaan uit:
Voorzitter:
Theo Kemperman (sinds 2020)
Secretaris:
(vacature, in te vullen door de ALV)
Penningmeester:
Jan de Quaasteniet (sinds 2020)
Leden:
Hannco Bakker (sinds 2016), Ad Hovestadt (sinds 2020), Aart Dekkers (sinds
2021) en Freek van der Kruk (sinds 2021)
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:
 Per 31 december 2020 is de redactie van Basteria, bestaande uit Ruud Bank, Gijs Kronenberg
en Jan Johan ter Poorten afgetreden. Zij zijn vanaf jaargang 2021 opgevolgd door Graham
Oliver (hoofdredacteur), Frank Collas en Gerard van der Velde (zoetwater); Henk Dekker en
Marc Lavaleye (marien); Jonathan Ablett en Barna Páll-Gergely (continentaal). Associate
editors zijn nu: Edi Gittenberger, Geerat Vermeij, Frank Wesselingh en Menno Schilthuizen.
De lay-out wordt vanaf jaargang 2021 verzorgd door Robert Forsyth.
 In de excursiecommissie trad Jaap de Boer in de loop van 2020 (tijdelijk) af wegens
persoonlijke omstandigheden.
 Ad Hovestadt nam in december 2020 de ledenadministratie over om deze in januari 2021
terug aan Sylvia te geven. Zijn voorgangers in 2020 waren Alain van ’t Woudt (tot september
2020) en Sylvia van Leeuwen (september-november 2020).
Het bestuur bedankt de vertrekkende mensen zeer voor hun inzet voor de NMV en wenst hun
opvolgers veel succes toe.
Kees Margry heeft in maart 2021 de ledenadministratie van Sylvia overgenomen, waarvoor dank.
ALV 19: Akkoord met benoeming Jan de Quaasteniet als penningmeester
ALV 20: Akkoord met benoeming Freek van der Kruk als bestuurslid
ALV 21: Akkoord met benoeming Aart Dekkers als bestuurslid
ALV 22: Akkoord met benoeming van een eventueel tussentijds te vinden kandidaat als bestuurslid
(vacature )
Agendapunt 21: Toekomst van Vita Malacologica na 2021
Gijs Kronenberg en Jan Johan ter Poorten zullen nog zorgen voor Vita Malacologica jaargang 2021,
maar daarna zullen zij hun werk als redacteur van dit tijdschrift neerleggen. Tijdens de algemene
ledenvergadering op 26 september 2020 heeft een ruime meerderheid van de leden ingestemd met
het voorstel om Basteria en Vita Malacologica in principe beide te laten voortbestaan, mits een
nieuwe redactie kan worden gevonden voor VM na 2021. Ondanks herhaalde oproepen en het
benaderen van meerdere potentiële kandidaten hebben wij geen nieuwe redactieleden kunnen
vinden.
Zonder redactie kan het tijdschrift niet voortbestaan. Daarom stellen we voor het tijdschrift Vita
Malacologica aan het eind van dit jaar op te heffen. Daarmee komt een einde aan een prachtige
reeks die 20 jaar geduurd heeft. We zijn de redactieleden grote dank verschuldigd voor het vele werk
dat zij voor dit tijdschrift hebben verzet. Om dit einde te markeren willen we de redactie de ruimte
geven er een extra mooi nummer van te maken. We stellen voor de eventuele meerkosten ten laste
te brengen van het legaat Van Dalsum.
Met Conchbooks willen we afspraken maken over voortzetting van de verkoop van losse nummers
en een speciale aanbieding om de grote resterende voorraden te laten slinken.
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De Basteria-redactie heeft de mogelijkheid naar eigen goeddunken themanummers uit te brengen.
De redactie heeft aangegeven dat zij daarvoor voelt als er aanleiding voor is, maar dat zij zich niet wil
verplichten elk jaar een themanummer uit te brengen. Abonnees van Vita Malacologica die geen
abonnement op Basteria hebben (momenteel zijn dat er 21), zullen wij aanbieden hun abonnement
in 2022 om te zetten naar Basteria. Los van het thematisch karakter hebben de artikelen in Basteria
een vergelijkbaar niveau en karakter, en een overeenkomstige layout met veel platen in kleur.
ALV 23: Akkoord met de opheffing van Vita Malacologica na voltooiing van jaargang 2021

Agendapunt 22: Plannen voor de toekomst van Basteria
Om te komen tot een goede bezinning op de toekomst van Basteria heeft het bestuur een onderzoek
laten doen door onafhankelijk onderzoeker dr. Jos Hoevenaars, verbonden aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. De hoofdvraag die aan hem is voorgelegd luidt: “Hoe kan Basteria in de
toekomst een internationaal gewaardeerd, voor alle auteurs aantrekkelijk, wetenschappelijk
vaktijdschrift kan blijven, dat aantrekkelijk is voor de lezers en dat financieel gezond is”. Hoevenaars
heeft, onder meer, met diverse betrokkenen en specialisten uit binnen- en buitenland
vraaggesprekken gehad. Het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek treft u aan als bijlage bij
de ALV-stukken. De op de najaars-ALV toegezegde notitie van de oude Basteria-redactie d.d. 18
augustus 2019 is in dit rapport opgenomen als bijlage 2.
Een van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek luidt dat het onvermijdelijk is dat Basteria een
veel steviger digitale manifestatie krijgt. Dat betekent dat parallel aan de fysieke verschijning van
Basteria, begonnen wordt met een digitale uitgave en de ontwikkeling van een digitale
infrastructuur die de ontsluiting, c.q. vindbaarheid en bruikbaarheid voor de huidige en nieuwe
generaties (internationale) onderzoekers, auteurs en gebruikers sterk verbetert. Het is zeker de
bedoeling dat hierdoor ook nieuwe leden geworven worden. Het bestuur volgt deze conclusie en
stelt voor dat zij hier de komende tijd nadrukkelijk op inzet.
Op basis van het rapport van dr. Hoevenaars doet het bestuur een aantal voorstellen voor de
toekomstige ontwikkeling van Basteria. De volgende deelaspecten vragen een korte toelichting en
een besluit van de ALV. Voor nadere toelichting zie ook de genoemde pagina’s in het rapport.
Website
Een belangrijk middel om de vindbaarheid van digitale artikelen en nummers van Basteria sterk te
vergroten is, onder meer, een eigen website. Het ontwikkelen en onderhouden van www.basteria.nl
als digital platform voor Basteria hoeft niet erg kostbaar te zijn maar vraagt wel enige investeringen
en aandacht. Zie ook p. 24 in het rapport.
ALV 24: Ontwikkelen van een zelfstandige website www.basteria.nl
Open access en online first
Voor veel auteurs en vooral voor institutionele auteurs is enige vorm van open access en online first
publicatie heel aantrekkelijk en vaak zelfs een voorwaarde om in een tijdschrift te willen publiceren.
Voor Basteria snijdt dat mes van meerdere kanten. Basteria wordt veel aantrekkelijker voor
institutionele auteurs, er kunnen extra inkomsten mee worden gegenereerd (auteurs/instituten
achter de auteurs betalen mee aan open access), gebruikers (niet leden) betalen voor het deel van
een artikel dat niet vrij beschikbaar is en de doorlooptijd van artikelen wordt maximaal verkort. Zie
ook p. 19/20 in het rapport.
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ALV 25: Akkoord met open access en online first artikelen in Basteria tegen betaling door de
auteurs en hiervoor een digitale infrastructuur ontwikkelen
Digitaal abonnement Basteria
Hoewel een digitale toekomst van Basteria op de langere termijn onvermijdelijk is, stelt het bestuur
van de NMV zich een hybride ontwikkeling voor waarbij naast de fysieke uitgave van Basteria ook
een digitale Basteria en de verspreiding daarvan ontwikkeld wordt. In het rapport wordt dit
toekomstscenario ook en in het bijzonder benoemd en uitgewerkt. Het gaat dus om een extra
keuzemogelijkheid voor een digitaal abonnement naast de bestaande gedrukte vorm. Wij hopen dat
Basteria hierdoor aantrekkelijker wordt voor nieuwe/jonge leden en ook voor meer bibliotheken. Het
bestuur wil dit graag verder onderzoeken en voorbereiden en op een volgende ALV een digitaal
abonnement presenteren als onderdeel van het abonnementenaanbod van de NMV. Zie ook p. 24 in
het rapport.
ALV 26: Akkoord met de voorbereiding van een digitaal abonnement op Basteria naast het
papieren abonnement
Science Citation Index
Indexering wordt beschouwd als een weerspiegeling van de kwaliteit van een tijdschrift.
Geïndexeerde tijdschriften worden geacht van hogere wetenschappelijke kwaliteit te zijn in
vergelijking met niet-geïndexeerde tijdschriften. Hoewel er ook kritiek is op zowel de wijze waarop
impact wordt berekend en met name op de waarde die aan de factor wordt toegekend, heeft de
Impact Factor een belangrijke invloed op de praktijk van wetenschappelijk publiceren, met name
omdat vanuit wetenschappelijke instituten vaak een eis aan auteurs wordt gesteld om slechts te
publiceren in tijdschriften die in het bezit zijn van een Impact Factor. Zonder opname in de Science
Citation Index zal Basteria voor een (toenemend) deel van de institutionele auteurs minder tot niet
interessant zijn om in te publiceren. Wij streven ernaar om voor alle, en zeker ook (betalende)
institutionele auteurs, een toonaangevend en gewild publicatieplatform te zijn en te blijven. Zie ook
p. 9 en verder in het rapport.
ALV 27: Akkoord met voorbereiding en aanmelding van Basteria in de Science Citation Index van
Clarivate Analytics
Verkorten online embargo
Voorlopig wordt voor Basteria vastgehouden aan het abonnementsmodel. Het valt aan te bevelen
om het embargo op de gratis online verschijning van Basteria te verkorten naar 1 jaar. Het jaar extra
‘wachttijd’ levert de vereniging nauwelijks tot geen extra inkomsten op uit losse verkoop daar het
overgrote deel van geïnteresseerden het blad middels hun lidmaatschap ontvangt. Het past in het
streven naar open access waarbij juist voor de beschikbaarheid bij publicatie betaald wordt (via
abonnement, bijdrage institutionele auteur of verkoop losse artikelen). Daarmee voldoet een
publicatie in Basteria ook aan de eisen voor de publicatie van publiek gefinancierd onderzoek (plan
S). Zie ook p. 8 en p. 25 in het rapport
ALV 28: Akkoord met verkorten van het online embargo op Basteria-publicaties van 2 naar 1 jaar
Toevoegen ondertitel
Tijdens de interviews voor dit onderzoek kwam naar voren dat de titel “Basteria” voor
buitenstaanders geen voor de hand liggende zoekterm is op internet. De toevoeging van een
beschrijvende ondertitel zou dit kunnen ondervangen, waardoor het tijdschrift beter vindbaar wordt.
Wij denken aan “Basteria, Netherlands Journal for Malacology”, maar staan open voor betere
suggesties. Zie ook p. 29 in het rapport.
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ALV 29: Akkoord met toevoegen van een ondertitel aan Basteria: Basteria, Netherlands Journal for
Malacology
Vereenvoudigde nummering
Tot nu toe was de Basteria genummerd met nr. 1-3 en nr. 4-6. Omdat Basteria al sinds zeer lange tijd
2x per jaar uitkomt, heeft het bestuur op instigatie van de redactie besloten dat de nummering vanaf
2021 worden vereenvoudigd naar nr. 1 en nr. 2. Dit is ter toetsing ook met diverse leden van de
vereniging besproken, waaronder oud-redactieleden en oud-bestuursleden. Niemand had hier
bezwaar tegen.
In het rapport Hoevenaars komt ook naar voren dat artikelen voorzien kunnen worden van een
Digital Object Identifier (DOI). Het bestuur staat daarvoor open, maar wil daarover pas besluiten
nadat de digitale infrastructuur voor Basteria ontwikkeld is.
Bijlage:
Onderzoeksrapport Toekomst Basteria van Jos Verhoeven d.d. 5 maart 2021. De notitie van de oude
Basteria-redactie d.d. 18 augustus 2019 is hierin opgenomen als bijlage 2.

Agendapunt 23: Overige plannen van het NMV-bestuur voor 2021
Zodra de corona-epidemie voldoende onder controle is en de overheidsvoorschriften dat weer
mogelijk maken, zullen wij de excursies en hopelijk ook de verenigingsdagen weer opstarten.
Wanneer dat zal zijn is momenteel niet te voorspellen. Tot het zo ver is zullen wij trachten af en toe
een digitale lezing on line te organiseren. Wij doen dit in samenwerking met BVC, dat wil zeggen
NMV-leden worden uitgenodigd voor digitale BVC-lezingen en omgekeerd. De eerste lezingen van
2021 zijn/waren op 14 februari door Chris Vos over Ficidae (BVC); op 27 februari door Ward
Langeraert over landslakken van Gran Canaria (NMV); op 14 maart over het genus Canarium
(Strombidae) door Goran Vertriest (BVC); en op 20 maart door Bas de Wilde over het strand van
Ritthem (NMV). De NMV voorjaars ALV en de najaarsdag zullen afhankelijk van de omstandigheden
fysiek en/of digitaal gehouden worden. Activiteiten worden aangekondigd via de nieuwsbrief, de
website en de facebookgroep.
Door de coronacrisis en de redactiecrisis zijn enkele andere projecten in 2020 weinig gevorderd. In
2021 hopen wij die alsnog op te pakken:
- plannen van de werkgroep verjonging (zie agendapunt 12).
- het uitgeven van 2 zoekkaarten met de fossiele schelpen van de Nederlandse kust in
samenwerking met Ronald Power en Frank Wesselingh. De WTKG is uitgenodigd hierbij aan
te sluiten, maar heeft hierover nog geen besluit genomen.
- de digitalisering van de tijdschriften via natuurtijdschriften.nl. Dit betreft het bijwerken van
de achterstanden bij Basteria en Spirula tot 2017, en het (op termijn) toevoegen van Vita
Marina en De Kreukel.
- het voorbereiden van een nieuw beleidsplan voor de NMV. Vanwege de ANBI-status is het
verplicht een beleidsplan te hebben en op de website te plaatsen. Het huidige beleidsplan is
geldig van 2018-2021. Vanwege de onzekerheden rond corona stelt het bestuur voor de
geldigheid van het huidige beleidsplan met 1 jaar te verlengen en daarna een geheel nieuw
plan op te stellen.
- Het overleg met Naturalis over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal worden
voortgezet en leidt hopelijk in 2021 tot een nieuwe overeenkomst.
Het verder afstemmen van de auteursrichtlijnen van de tijdschriften tussen de redacties willen we
uitstellen tot 2022, wanneer ook de nieuwe Basteria-redactie goed ingewerkt is.
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In februari 2021 ging het internet-schelpenforum uit de lucht, omdat de techniek van het forum niet
langer ondersteund werd. Op het forum stond veel interessante informatie, zowel voor ervaren
verzamelaars als voor beginners/jongeren. In overleg en samenwerking met forum-oprichter Freek
van der Kruk streven we er naar de inhoud van het forum op te schonen en weer toegankelijk te
maken via de website van de NMV.
De afgelopen jaren zijn diverse afleveringen verschenen van eponiemen van schelpen, vernoemd
naar leden van de NMV. De auteur hiervan, Gijs Kronenberg, heeft voorgesteld een compleet
eponiemen-overzicht op de website van de NMV te plaatsen. Hij en Jan Johan ter Poorten willen dit
overzicht samenstellen en na publicatie van een nieuwe aflevering bijwerken. Bestuur en webmaster
vinden dit een goed idee en werken daar graag aan mee.
ALV 30: Akkoord met overige plannen NMV 2021
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Agendapunt 24: Voorstel aanpassing contributies per 2022: uitbreiding mogelijkheden
jeugdlidmaatschap
Momenteel bieden we een jeugdlidmaatschap met Spirula aan voor jongeren tot 18 jaar in
Nederland, tegen het gereduceerde tarief van 15 euro per jaar. De afgelopen jaren maakten 2 tot 6
jongeren per jaar daar gebruik van. Omdat we graag meer jonge leden willen trekken, stellen we
voor de mogelijkheden voor jeugdlidmaatschap vanaf 1-1-2022 uit te breiden, door de leeftijd op te
trekken naar “tot en met 23 jaar” en door de korting toe te passen op alle soorten
tijdschriften/contributies, ook voor buitenlandse jeugdleden. Het jeugdlidmaatschap bedraagt dan
50% van de normale prijs. Op deze manier kunnen ook studenten met een normaal studietempo
profiteren van het jeugdlidmaatschap en kunnen zij ook een wetenschappelijk tijdschrift met korting
krijgen.
De penningmeester vindt het niet nodig de contributies voor volwassen leden aan te passen. Als de
ALV daarmee instemt blijven die in 2022 dus gelijk aan die in 2021.
De contributies voor 2022 zijn dan:
Abonnement 2022 *

Nederland

Nederland met
korting

Buitenland

Buitenland met
korting

Spirula

€ 30,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 35,00

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

Voor jongeren tot en met 23 jaar geldt een korting van 50% op alle hierboven genoemde tarieven.
ALV 31: Akkoord met uitbreiding jeugdlidmaatschap en contributietabel 2022 zoals voorgesteld

Agendapunt 25: Rondvraag en sluiting
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