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Bestuur van de sektie:
Jan Cuppen (voorzitter)

Buurtmeesterweg 16, 6711 HM Ede
(0318-652039), jan.cuppen*aqec.wkao.wau.nl

Oscar Vorst (secretaris)

Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht
(030-2722209), vorst*xs4all.nl

Bas Drost (coördinator
vergaderingen)

Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen
(0344-661440), mbpdrost*knoware.nl

Henk Pijpers (penningmeester)

Pasteurstraat 234, 2522 RS Den Haag
(070-3905964)
Giro: 4058536, Sektie Everts, Den Haag

Barend van Maanen

Weefsterstraat 29, 6043 RG Roermond
(0475-324648), maanen.engels*hetnet.nl

Nieuwe leden
C. van Haagen, Dovenetel 18 I, 1031 VX Amsterdam, 020-6374927, cglmvh*hotmail.com
B.G. van der Wal, Weddehoenlaan , 7471 ME Goor, 0547-274428, B.vdwal*12move.nl

De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologische Vereniging werd opgericht in 1988 en richt
zich op de studie van de (Nederlandse) kevers. Zij is vernoemd naar de grondlegger van de
vaderlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932)
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Agenda
22 feb 2003

Bijeenkomst te Nijmegen

10 mei

Excursie naar het Kuinderbos (Fl)

13-15 juni

Zomerbijeenkomst NEV te Ootmarsum

28 juni

Extra excursie Westbroekse Zodde (Ut)

29-31 aug

Weekendexcursie naar Appelscha

22 nov

Bijeenkomst

Bijeenkomst te Nijmegen
De bijeenkomst vindt plaats in het Natuurmuseum, Gerard Noodtstraat 121 te Nijmegen.
De zaal gaat open om 10.00 uur; het programma zal ca 10.30 uur aanvangen. Uitgebreide
informatie over de ligging van het natuurmuseum, hoe dit te bereiken per openbaar
vervoer (en vervolgens stadsbus), parkeerplaatsen in de omgeving (het natuurmuseum ligt
in het centrum van Nijmegen op 15 minuten lopen van het station) en een plattegrond van
het centrum van Nijmegen zijn te vinden op de website van het museum
(www.natuurmuseum.nl). Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een
jubileumkeverquiz onder leiding van Jan Cuppen en Theodoor Heijerman ter gelegenheid
van het 15-jarig bestaan van de sektie. Op basis van vragen over kevers, keveraars en de
historie van de sektie zal uitgemaakt worden wie de primus inter pares van de sektie is.
Het programma is als volgt samengesteld:
Welkom & bestuursverkiezing
Wiet Fliervoet

-

Collecties en Natuurmusea

Hans Huijbregts

-

Leven na de dood

Oscar Vorst

-

De nieuwe kevercatalogus, stand van zaken

Ron Beenen

-

Wereldreizigers onder de Chrysomelidae

Keverquiz ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de sektie
De middag kent geen programma, en is natuurlijk een prima gelegenheid om kevers uit te
wisselen met het oog op de nieuwe kevercatalogus! Tot ziens in Nijmegen.
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Bestuursverkiezingen
Tijdens de herfstbijeenkomst is aangekondigd dat Oscar Vorst, na een bestuursperiode
van meer dan 10 jaar, wil aftreden. Van de oproep om zich aan te melden als potentieel
nieuw bestuurslid heeft geen enkel lid van de sektie gebruik gemaakt. Na enig zoekwerk
is Frank van Nunen bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Wij stellen jullie
derhalve voor Frank in het bestuur op te nemen.
Mochten eventuele andere kandidaten voor het bestuurslidmaatschap zich melden
(mogelijk tot de aanvang van de bijeenkomst op 22 februari) dan zal een schriftelijke
stemming onder toezicht van een stemcommissie worden uitgevoerd.
Alle andere bestuursleden stellen zich wel herkiesbaar. Het bestuur van de sektie
zal zich overigens op de eerste bestuursbijeenkomst bezinnen op een nieuwe taakstelling
binnen het bestuur.

Contributie 2003
De contributie voor het jaar 2003 kun je nog steeds ongestraft overmaken op giro
4058536 van de Sektie Everts te Den Haag. Evenals afgelopen jaar bedraagt de contributie
slechts € 5.

