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Verenigingsnieuws

Nieuwe website: Bestuivers.nl

Helemaal nieuw is de website www. 
bestuivers.nl niet. Oplettende bijen- en 
zweefvliegenliefhebbers hebben reeds 
vorig jaar gezien dat op deze website vier 
kloeke boekwerken te downloaden zijn. 
Dit zijn de vorig jaar verschenen ‘Gasten 
van bijenhotels’ (Pieter van Breugel) en 
‘Bijenplanten’ (Arjen Neve & Raymond 
van der Ham) en de delen uit de reeks 
Nederlandse Fauna over zweefvliegen en 
bijen. Naast deze boekwerken was tot 
voor kort niet veel op de website te vin-
den. Achter de schermen is echter ge-
werkt aan meer inhoud, die nu online is 
geplaatst.

Bestuivers.nl is opgezet door EIS Ken-
niscentrum Insecten als centraal infor-
matiepunt over bestuivende insecten in 
Nederland. Het opzetten van de website 
werd mede mogelijk maakt door het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. De belang-
stelling voor bijen en andere bestuivende 
insecten is de afgelopen jaren sterk 
gegroeid. Bij EIS komen hierover steeds 
vaker vragen binnen en het leek ons 
handig om hiervoor te kunnen verwijzen 
naar een website met goede en actuele 
informatie. Die website was er nog niet, 
dus besloten we om deze zelf te maken. 
De website heeft een brede doelgroep: 
van beginners tot gevorderden en van 
natuurliefhebbers tot beleidsmakers.  
Op de website is informatie te vinden 
over herkenning en determinatie, levens-
wijze, trends, bedreigingen, bescherming 
en nog veel meer. Sommige onderdelen 
zullen nog verder worden uitgewerkt.

Het ligt in de bedoeling om de web- 
site voortdurend bij te houden en aan te  
vullen. Er worden nieuwtjes op geplaatst 
en er zullen nieuwe onderdelen op ver-
schijnen. We hopen dat de leden van de 
NEV de site zullen weten te vinden en  
we houden ons zeer aanbevolen voor  
opmerkingen en suggesties. Neem hier-
voor contact op met ondergetekende.

Menno Reemer
EIS Kenniscentrum Insecten 

menno.reemer@naturalis.nl

Posters en zoekkaart

Naturalis en EIS Kenniscentrum Insec-
ten hebben posters en zoekkaarten la-
ten drukken met 52 tekeningen van 38 
soorten bijen die veel in Nederlandse 
tuinen voorkomen. Deze zeer fraaie te-
keningen zijn gemaakt door Jeroen de 
Rond. Een deel hiervan was al op de 
‘Zoekkaart wilde bijen in tuinen’ afge-
beeld, die in 2012 verschenen is. We 

hebben ook een poster laten drukken 
met foto’s (gemaakt door Theodoor 
Heijerman) van 43 Nederlandse soorten 
lieveheersbeestjes. 

Beide posters zijn voor leden van de 
NEV gratis beschikbaar, maar we verstu-
ren ze niet. Geïnteresseerden kunnen 
de posters afhalen bij EIS in Leiden (in 
gebouw Naturalis). De bijenzoekkaarten, 
gedrukt op onscheurbaar papier, worden 
verkocht voor € 2,- per stuk, exclusief 
portokosten. Neem voor bestellingen 
contact op met eis@naturalis.nl.

Vincent Kalkman
EIS Kenniscentrum Insecten 

vincent.kalkman@naturalis.nl 

Kort verslag ALV

Op 16 april jl. werd de 59e Lentebijeen-
komst van de NEV gehouden, die traditi-
oneel dienst doet als Algemene Leden-
vergadering. De vergadering werd 
bijgewoond door 22 leden. Zes leden  
hadden zich van tevoren afgemeld. Bij 
het bestuur waren negen volmachten 
binnengekomen, zodat het quorum werd 
overschreden en geldige besluiten kon-
den worden genomen.

Verantwoording bestuur

Met de publicatie van de jaarverslagen 
van de secretaris, penningmeester, bi-
bliothecaris, uitgever, webmaster en or-
ganisatie zomerbijeenkomsten legt het 
bestuur verantwoording af over het ge-
voerde beleid in het afgelopen jaar. De 
jaarverslagen zijn te vinden op de leden-
pagina van de website en werden zonder 
opmerkingen vastgesteld.

Penningmeester Vera Ros gaf een toe-
lichting op de jaarrekening en begroting. 
Zij wees op de belangrijkste verschillen 
met de begroting van 2014 en liet zien dat 
de vereniging het jaar afsluit met een po-
sitief resultaat van ruim 30.000,- Euro. De 

begroting 2015 werd positief ontvangen. 
De penningmeester liet weten dat geen 
subsidie bij de UES wordt aangevraagd, 
omdat de vereniging er financieel gezond 
voor staat.

De kascommissie oordeelde positief 
over het gevoerde financiële beleid en 
stelt voor om de penningmeester de- 
charge te verlenen. Dat voorstel werd 
door de vergadering overgenomen en 
met applaus ontvangen. Bart Pannen- 
bakker blijft nog een jaar aan als lid van 
de kascommissie. Ruud Janssen is bereid 
gevonden om de plaats van de aftreden-
de Karine Gigengack in te nemen.


