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Verenigingsnieuws

Ed Colijn nieuwe webmaster 
NEV-site

Het bestuur heeft Ed Colijn bereid gevon-
den om de rol van webmaster van de 
NEV-site op zich te nemen. Wij zijn blij 
dat Ed dit wil doen, gezien zijn ruime  
ervaring met het bouwen en beheren  
van vergelijkbare websites (o.a. van EIS- 
Nederland en de sectie Everts). Leden die 
de website regelmatig bezoeken, hebben 
al kunnen zien dat de site alvast een gro-
te kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Op 
korte termijn wil de NEV overstappen op 
een compleet nieuwe website, waarmee 
we onze leden (nog) beter kunnen bedie-
nen en waarvan tegelijkertijd een wer-
vende kracht uitgaat naar potentieel 
nieuwe leden. Ed zal die overstap als 
webmaster begeleiden en is bereikbaar 
via webmaster@nev.nl voor tips, vragen 
en opmerkingen m.b.t. de bestaande en 
nieuwe website.

Ledenpasje kwijt?

Vroeger stuurde de vereniging ieder jaar 
een nieuw ledenpasje naar alle leden. 
Het bestuur heeft in 2011 besloten om 
hiermee te stoppen. Sindsdien is uw 
oude ledenpas geldig. Op dit pasje staan 
een lidnummer en pincode om in te log-
gen op de ledenpagina’s van de NEV-site 
voor het raadplegen van de online leden-
lijst, meer informatie te krijgen over spe-
ciale acties/kortingen en het downloaden 
van recente publicaties. Mocht u deze  
inloggegevens kwijt zijn, dan kunt u die 
opvragen bij de secretaris (secretaris@
nev.nl) of een nieuw pasje aanvragen bij 
onze administratie (admin@nev.nl).

Problemen met 
contributiebetaling

Dit jaar is bij een deel van de leden een 
probleem ontstaan bij het overmaken 
van de jaarlijkse contributie met behulp 
van internetbankieren. Deze leden maak-
ten gebruik van de optie ‘acceptgiro’ i.p.v. 
‘overboeking’ bij elektronische betaling. 

Het aangegeven bedrag werd in eerste in-
stantie wel van de rekening afgeschre-
ven, maar kort daarna weer teruggestort. 
Helaas kreeg diegene die het geld pro-
beerde over te maken daar geen melding 
van en ook de NEV niet. Navraag bij de 
banken leert dat de optie ‘acceptgiro’ niet 
werkt, aangezien de NEV geen accept- 
girokaarten (met een geldig betalings-
kenmerk) meer verstuurt aan de leden.  
U dient voortaan dus gebruik te maken 
van de optie ‘overboeking’ (o.v.v. uw lid-
nummer/factuurnummer) bij internet-
bankieren. Mogelijk heeft u onlangs een 
betalingsherinnering van onze admi- 
nistratie ontvangen, terwijl u dacht het 
contributiegeld reeds te hebben voldaan. 
In dat geval vraagt onze administratie u 
om te controleren of uw eerdere overboe-
king is goedgekeurd en afhankelijk daar-
van het bedrag nogmaals over te maken. 
Het bestuur biedt haar excuses aan voor 
het eventuele ongemak dat hierdoor is 
ontstaan.

Insectenambassadeur Marcel 
Dicke wint Eurekaprijs

Op 1 oktober jl. heeft Marcel Dicke de  
Eurekaprijs voor wetenschapscommu- 
nicatie 2013 in ontvangst mogen nemen 
uit handen van NWO-voorzitter Prof. Jos 
Engelen en KNAW-president Prof. Hans 
Clevers. De Eurekaprijzen worden uitge-
reikt aan wetenschappers en journalisten 
die wetenschappelijk onderzoek op in-
spirerende wijze voor een breed publiek 
toegankelijk hebben gemaakt.

Prof. dr. Marcel Dicke werkt als hoog-
leraar Entomologie aan de Wageningen 
Universiteit. Als hoofd van de leerstoel-
groep Entomologie wist hij een breed  
en enthousiast team van entomologen 
om zich heen te formeren. Samen met 
zijn team doet hij baanbrekend entomo- 
logisch onderzoek en organiseerde hij in 
2006 het wetenschapsfestival ‘Wagenin-
gen - City of Insects’ en produceerde hij 
het ‘Insectenkwartet’ en het boek ‘Mug-
genzifters en mierenneukers’.

Recent heeft Marcel Dicke het popu-
lairwetenschappelijke boek ‘Blij met 
een dooie mug’ uitgebracht, waarin hij 

in onderhoudende en soms komische 
verhalen de verbinding van insecten 
met ons dagelijks leven beschrijft. Een 
doorbraak in de keuken en voor hobby-
koks bracht ‘Het Insectenkookboek’ over 
insecten als nieuwe, duurzame dierlijke 
eiwitbron. Dit rijk geïllustreerde boek, dat 
binnenkort ook in het Engels verschijnt, 
schreef hij samen met Prof. Arnold van 
Huis en kookdocent Henk van Gurp.

Deze en andere activiteiten waarin 
hij de veelzijdigheid, bijzonderheden en 
mogelijkheden van insecten op creatieve 
en enthousiaste wijze voor het voet-
licht wist te brengen, hebben geleid tot 
het toekennen van de Eurekaprijs. Zijn 
jarenlange inzet om het belang van in-
secten voor de wereld duidelijk te maken 
(‘zonder insecten geen leven op aarde’) 
hebben hem de bijnaam de Insecten- 
ambassadeur opgeleverd, die met deze 
prestigieuze prijs nog meer glans krijgt.

Marcel Dicke is sinds 1989 lid van 
onze vereniging en vanaf 2006 is hij vice-
voorzitter. Het bestuur feliciteert Marcel 
Dicke met het winnen van de Eurekaprijs 
voor wetenschapscommunicatie 2013.

Insectenambassadeur Marcel Dicke. Foto: 
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