
Aankondiging 
Winterbijeenkomst

De winterbijeenkomst is op 9 februari 
2020 te Theater BAK – Utrecht (Pauw-
straat 13a). Om 9.30 start het programma 
met het besturenberaad (uitsluitend voor 
sectiebesturen). Tussen 10.30 en 11.00 is 
er inloop voor de overige leden, waarna 
er gedurende twee uur lezingen zijn. 
Tussen 13.00 en 14.00 is er lunchpauze 
(zelf meebrengen) en hierna zijn er weer 
lezingen tot 16.30. Tot 18.00 is er een 
receptie.

Deze bijeenkomst is hét moment  
om andere NEV-ers te informeren over 
uw entomologische ervaringen van het 
afgelopen jaar. Dus hebt u bijzondere 
vondsten of ontdekkingen gedaan of 
bent u betrokken geweest bij interessant 
entomologisch onderzoek of publicaties,  
dan nodigen wij u uit hierover een voor-
dracht te houden. Dat mag door het 
tonen van meegebrachte insecten uit 
het traditionele ‘kistje’, aan de hand van 
foto’s of met behulp van een powerpoint-
presentatie. De winterbijeenkomst is 
natuurlijk ook een goede gelegenheid om 
andere leden te ontmoeten en nieuwtjes 
uit te wisselen. Wij zijn benieuwd naar 
uw verhaal!

Verenigingsnieuws 
Nederlandse Entomologische Vereniging

Prof. Krausstraat 89, 2628 JS Delft,  
06 2669 3163, secretaris@nev.nl
Informatie over de vereniging en aan-
meldingen: www.nev.nl; hier vindt u 
ook de meest actuele versie van het 
Verenigingsnieuws.
Adreswijzigingen ten behoeve van de NEV 
en voor Entomologische Berichten en 
Tijdschrift voor Entomologie bij voorkeur 
zelf aanbrengen via de ledenlijst-on-line. 
Correspondentie met betrekking tot 
publicaties van de NEV: Administratie NEV, 
Naturalis Biodiversity Center, Postbus 9517, 
2300 RA Leiden, administratie@nev.nl.

NEV-agenda

23 nov  Mierenwerkgroep, determinatie-
dag, Wageningen

13 dec Entomologendag, Ede
9 feb Winterbijeenkomst, Utrecht
16 apr  Lentevergadering / ALV, Utrecht

Verspreidingskaartjes voor 
spinnen

Geïnspireerd door de ‘Nachweiskarten’ 
voor spinnen uit Duitsland van Aloys 
Staudt ben ik in 2005 begonnen om soort-
gelijke online-kaartjes voor ons land 
te maken op basis van de faunistische 
gegevens uit de Spinnencatalogus van 
Peter van Helsdingen. Later heb ik gepro-
beerd ook alle gepubliceerde Belgische 
en Luxemburgse records mee te nemen, 
maar dat bleek een te zware opgave. 
Dit jaar heb ik een aantal programma’s 
geschreven om het omzetten van de 
gepubliceerde gegevens uit de PDF-versie 
van de catalogus naar een database 
zoveel mogelijk te automatiseren. De 
website is nu geheel in lijn met de nieuwste  
versie van deze catalogus en is te vinden  
op www.knnv.nl/eindhoven/iwg/Araneae/ 
SpiNetherlands.

Het onderhoud van de catalogus is 
een tijdrovende en minutieuze bezigheid. 
Klasse zou een ideaal hulpmiddel zijn bij 
dit onderhoud, alleen mist het momen-
teel de mogelijkheid om publicaties op 
te nemen en een link te leggen tussen 
vondsten en publicaties. Auteurs zouden  
kunnen helpen om het werk van de 
beheerder van de catalogus en de data-
base te verlichten door samen met het 
artikel de soorten en vindplaatsen hieruit 
aan te leveren in een vorm die geïmpor-
teerd kan worden in Klasse (momenteel 
CSV- en XML-bestanden). Integratie met 
de website Waarneming.nl zou ook nog 
een mooi toekomstig project zijn.

Piet Tutelaers

Vacature administratie NEV

De huidige administratief mede- 
werker van de NEV gaat stoppen met 
haar werk voor de NEV. Daarom is er 
een vacature voor deze werkzaamheden 
ontstaan. De werkzaamheden beslaan 
ongeveer een dag per week en bestaan 
uit onder andere het verzorgen van 
extra verzendingen van Entomologische 
Berichten, het bijhouden van het adres-
senbestand en de betalingen van contri-
butie. Het is een betaalde functie tegen 
een marktconform salaris. Bij interesse 
kan er een mail gestuurd worden naar 
secretaris@nev.nl. 

Website spinnen


