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Verenigingsnieuws 

Kort verslag Algemene 
Ledenvergadering

Op 19 april jl. werd de 56e Lentebijeen-
komst van de NEV gehouden, die traditi-
oneel dienst doet als Algemene Leden- 
vergadering. De vergadering werd bijge-
woond door 39 leden. Veertien leden had-
den zich van tevoren afgemeld, waarvan 
vijf een volmacht hadden ingediend. 
Het was een levendige vergadering, waar- 
in een aantal belangrijke onderwerpen  
is besproken. Hieronder volgt een bloem- 
lezing.

Verantwoording bestuur

Met de publicatie van de jaarverslagen 
van de secretaris, bibliothecaris, uitgever 
en bestuurslid voor organisatie van de 
zomerbijeenkomsten tevens webmaster 
legt het bestuur verantwoording af over 
het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 
De jaarverslagen worden zonder opmer-
kingen vastgesteld.

Penningmeester Pjotr Oosterbroek 
geeft een toelichting op de jaarrekening 
en begroting. Hij wijst op de belangrijkste 
verschillen met de begroting 2011 en laat 
zien dat de Vereniging het jaar afsluit 
met een positief resultaat van ruim 
31.000 euro. Ook de begroting 2012 wordt 
positief ontvangen. De penningmeester 
laat weten dat geen subsidie bij de UES 
wordt aangevraagd. De kosten van de 
verhuizing van de bibliotheek zullen 
deels uit het Bibliotheekfonds worden ge-
financierd. Mochten de kosten (te) hoog 
uitvallen, dan zal alsnog een aanvraag 
worden ingediend. 

De kascommissie heeft de boekhou-
ding gecontroleerd en oordeelt positief 
over het gevoerde financiële beleid. De 
commissie stelt voor om de penning-
meester decharge te verlenen. Dat voor-
stel wordt door de vergadering overgeno-
men en met applaus ontvangen. Fons 
Heetman blijft nog een jaar aan als lid 
van de kascommissie. Karen Gigengack is 
bereid gevonden om de plaats van de af-
tredende Jeroen Hoffer in te nemen.

Samenstelling bestuur

De termijnen van een aantal bestuursle-
den loopt af. Als gevolg daarvan treden 
de volgende mutaties op in de samen-
stelling van het bestuur:
•  Penningmeester Pjotr Oosterbroek treedt 

na vier jaar af als penningmeester. De 
vergadering gaat akkoord met de benoe-
ming van Vera Ros als zijn opvolger.

•  Voorzitter Matty Berg stelt zich herkies-
baar voor een tweede termijn en wordt 

door de vergadering herbenoemd.
•  Bibliothecaris Tom Hakbijl is statutair 

aftredend. Hij is bereid om voor onbe-
paalde tijd aan te blijven om de over-
gang van de bibliotheek in goede banen 
te leiden. De vergadering gaat akkoord 
met dit voorstel en tijdens de ALV van 
2013 zal een nieuwe bibliothecaris wor-
den benoemd.

De vergadering neemt formeel afscheid 
van Pjotr Oosterbroek als penningmees-
ter. De voorzitter spreekt hem toe en  
bedankt hem voor bewezen diensten. 
Pjotr laat weten zijn functie met plezier 
te hebben vervuld en bedankt op zijn 
beurt het bestuur en de leden voor hun 
steun.

Toekomst bibliotheek

Tijdens de ALV van 2011 heeft het be-
stuur van de leden de opdracht gekregen 
om meerdere opties uit te werken wat 
betreft de toekomstige huisvesting van 
de bibliotheek. Daar is het afgelopen jaar 
hard aan gewerkt en hierdoor kan het be-
stuur nu drie uitgewerkte opties aan de 
leden voorleggen, namelijk een toekom-
stig onderkomen bij UvA, WUR of NCB 
Naturalis.

De bibliothecaris bespreekt de voor- 
en nadelen van ieder optie en de aanwe-
zigen krijgen de gelegenheid om hierover 
vragen te stellen. De vergelijking van de 
drie alternatieven valt voor het bestuur 
in het voordeel van NCB Naturalis uit. 
NCB Naturalis wil samenwerken met de 
NEV als vereniging, waarvan onderdak 
bieden aan de bibliotheek een onderdeel 
is. De vergadering gaat akkoord met het 
voorstel van het bestuur om deze optie in 
detail uit te werken. Tevens krijgt het be-
stuur van de leden mandaat om een 
overeenkomst te sluiten, indien de ge-
sprekken positief verlopen en de uit-
komst in lijn is met de geschetste con-
touren. Het bestuur wil inzetten op een 
langdurige overeenkomst met NCB Natu-
ralis, waarbij de samenwerking tussen 
beide partijen onderdeel wordt van het 
convenant. 

Het bestuur wil op korte termijn ver-
volgstappen zetten met NCB Naturalis. 
De leden zullen via de website op de 
hoogte worden gehouden van de vorde-
ringen. Het bestuur zet in op een zo spoe-
dig mogelijke openstelling van de biblio-
theek. Het bestuur heeft tevens toege-
zegd dat de UvA-optie verder wordt uit-
gewerkt, indien het bestuur niet tot over-
eenstemming kan komen met NCB Natu-
ralis. Deze uitgewerkte optie zal dan voor 
goedkeuring aan de leden worden voor-
gelegd tijdens een bijzondere algemene 
ledenvergadering.

Vooruitblik nieuwe website

Webmaster Peter Karels toont een pre-
view van de nieuwe NEV-website. De 
website krijgt een nieuwe opmaak en een 
aantal nieuwe functionaliteiten, zodat de 
dienstverlening naar de leden wordt ver-
beterd. Voor het onderdeel ‘Soort van de 
Maand’ wordt samenwerking gezocht 
met de sectie Insectenfotografie. Boven-
dien zal het beeldmateriaal in groter for-
maat en hogere resolutie worden ge-
toond. In het afgeschermde ledendeel 
kunnen de leden in de nieuwe situatie 
ook aangeven wat hun expertisegebieden 
zijn en van welke afdelingen/secties zij 
lid zijn. Tot slot zal een groter deel van de 
informatie in het Engels worden aange-
boden. De bedoeling is dat de website in 
de loop van dit jaar wordt gelanceerd. 
Mocht u nieuwsgierig zijn en alvast een 
blik op de nieuwe site willen werpen, dan 
kan dat door de volgende URL in uw in-
ternetbrowser in te voeren: www.pkarels.
nl/nev_new

Toekomstplannen

In zijn jaarrede blikt de voorzitter kort te-
rug op enkele belangrijke gebeurtenissen 
in het afgelopen jaar: een stijgend leden-
aantal, het positieve financieel resultaat 
van de Vereniging, het verschijnen van 
een nieuw nummer van Entomologische 
Tabellen over rivierkreeften en de over-
gang van het Tijdschrift voor Entomolo-
gie naar Uitgeverij Brill. Ook gaat hij in op 
de plannen voor het lopende jaar: een ex-
tra lange zomerbijeenkomst op Ameland, 
lancering van de nieuwe website en het 
symposium in het kader van het ‘Silent 
Spring’ jubileum. Al met al staat de ver-
eniging er financieel goed voor en stijgt 
het ledenaantal, ondanks de zware finan-
cieel-economische tijden. Kortom, de be-
langrijkste ingrediënten voor een mooi 
jaar zijn aanwezig.

De vergadering stelt de Jaarrede en 
het hieraan gekoppelde Beleidsplan voor 
de ANBI-status vast. Dit betekent dat het 
voorstel van de penningmeester om het 
positieve resultaat van het afgelopen jaar 
min of meer evenredig te verdelen over 
het EEA Fonds en Bibliotheekfonds wordt 
gesteund.

Namens het bestuur,
Henk Hunneman (secretaris)


