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leden gebruik. De antwoorden op de  
vragen zijn dinsdag 26 mei toegevoegd 
aan de lijst met vergaderstukken op de 
website. Woensdag 27 mei was er tot 
20:00 uur gelegenheid te stemmen door 
het stemformulier naar de voorzitter te 
mailen. Na 20:00 uur heeft de voorzitter  
de stemmen geteld. Er is 60 keer gestemd,  
waarvan 58 keer op alles JA gestemd is. 
De stemmen zullen ter eventuele controle 
tot de ALV 2021 bewaard blijven.

Het bestuur is zeer positief verrast 
door de betrokkenheid die gebleken is uit 
het feit dat 60 mensen hun stem lieten 
horen.

Ereleden en Leden van 
verdienste

De Nederlandse Entomologische Ver-
eniging kent twee categorieën van bij-
zondere leden. Leden van verdienste: 
personen die zich op zo’n buitengewone 
manier verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de NEV, dat ze een extra beloning 
verdienden. Het toekennen van het 
lidmaatschap van verdienste is een 
mogelijkheid voor de NEV om (extra) 
waardering te uiten voor leden die iets 
bijzonders hebben gedaan voor de ver-
eniging. Ereleden: personen die zich op 
zo’n buitengewone manier verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de entomologie als 
wetenschap, dat het voor de NEV een eer 
is om ze als lid te heb. Het toekennen 
van het erelidmaatschap geeft de NEV 
de mogelijkheid om entomologen van 
naam, uit binnen- of buitenland, als lid 
binnen haar gelederen te krijgen.

Deze beide groepen van leden hoeven 
geen contributie te betalen en ontvangen 
Entomologische Berichten en het Tijd-
schrift voor Entomologie geheel gratis. 
Daarom mogen er maximaal maar 10 
leden van verdienste en 20 ereleden zijn, 
maar die zijn er nu bij lange na niet. Het 
is gebruikelijk dat een jubileum wordt 
aangegrepen om nieuwe ereleden en 
leden van verdienste te benoemen. Het 
bestuur kan daarvoor personen voor-
dragen tijdens een algemene ledenver-
gadering, waarna de aanwezige leden 
stemmen over de benoeming. Als bestuur 
hebben we al een paar namen in gedach-
ten, maar we laten ons nog graag inspi-
reren door voorstellen vanuit de leden. 
Vindt u dat iemand het verdient om 
lid van verdienste of erelid van de NEV 
te worden? Laat dat dan weten aan de 
secretaris, liefst met redenen omkleed. 
Alvast bedankt!

Peter Koomen, voorzitter

26e Internationaal 
Entomologencongres

 Het 26e Internationale Entomologen-
congres dat dit jaar in Helsinki, Finland 
zou plaatsvinden is verzet naar 18-23 juli 
in 2021. Bijna 2000 entomologen hebben 
zich al laten registreren. Degenen die hun 
registratiekosten hebben betaald, maar 
volgend jaar niet naar het congres kunnen, 
worden in de gelegenheid gesteld hun 
registratie over te zetten op naam van 
een vervanger. De president van het con-
gres, Dr. Heikki Hokkanen, en zijn team 
dat nu ruim vier jaar aan het voorbereiden 
is, hebben de afgelopen maanden veel 
tijd gestoken in het opnieuw vastleggen 
van congreslocaties, het gezond houden 
van de financiële situatie en het weten-
schappelijke programma. De congres-
deelnemers hebben al ruim 250 symposia 
georganiseerd. Er is nog gelegenheid voor 
enkele relevante nieuwe symposia, bij-
voorbeeld een over mogelijke overdracht 
van het covid-19-virus door insecten. 
Zie voor het indienen van voorstellen en 
andere informatie over het congres de 
website www.ice2020helsinki.fi.
 
Joop van Lenteren
Council for International Congresses of 

Entomology

Onderschriften

In het vorige nummer van dit tijdschrift 
zijn er wat foutjes geslopen in de onder-
schriften. Bij de boekbespreking op 
pagina 109 staat per abuis dat Pieter van 
Breugel de foto heeft gemaakt, terwijl Cor 
Zonneveld de fotograaf is. In het Vereni-
gingsnieuws zijn de fotobijschriften van 
de winnaars van de MSc-thesisprijs en 
beste posterprijs helaas omgewisseld.

Jubileum uitgesteld

De viering van het jubileum dat de NEV 
175 jaar bestaat, gepland voor 14 no- 
vember, hebben we helaas tot volgend 
jaar moeten uitstellen. Er wordt gekeken 
naar een creatief alternatief om toch op 
deze datum samen te kunnen komen. 
Dit zal waarschijnlijk grotendeels in de 
buitenlucht zijn en met volledige inacht-
neming van de richtlijnen van het RIVM. 
U wordt via de website en per e-mail op 
de hoogte gehouden.

Verslag digitale ALV

De geplande Algemene ledenvergadering 
(ALV) van 16 april 2020 moest worden 
afgelast vanwege de coronacrisis. Alle 
voor de vergadering benodigde stukken 
waren beschikbaar en voor leden in  
te zien op de website van de NEV  
(www.nev.nl). Goedkeuring door de ALV 
was echter niet mogelijk.

Sinds 24 april 2020 is een noodwet 
van kracht die verenigingen in de gele-
genheid stelt om een ALV te houden 
zonder fysieke aanwezigheid van leden. 
Het bestuur maakte van deze mogelijk-
heid gebruik door een alternatieve ALV te 
organiseren op 27 mei 2020. Deze bestond 
eigenlijk alleen uit het tellen van stemmen  
die eerder uitgebracht waren via een 
stemformulier. Dit formulier is met een 
brief met uitleg per e-mail gestuurd naar 
alle leden waarvan een e-mailadres in  
de ledenadministratie bekend was. De 
overige leden kregen een brief met for-
mulier per post toegestuurd.

Er was gelegenheid om tot en met 
zondag 24 mei schriftelijk vragen te  
stellen aan het bestuurslid dat op het 
formulier bij een bepaald onderwerp 
genoemd was. Hiervan maakten twee 


