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Dames en Heren,
Als voorzitter van de Nederlandse Entomologische Vereniging geef ik u, namens het bestuur,
een uiteenzetting over de voornemens van het bestuur voor het komende verenigingsjaar.
Tijdens de ALV zal het bestuur u, na enige toelichting op de plannen, vragen om deze tekst, in
samenhang met het beleidsplan en de begroting, als een uitvoeringsplan voor het jaar 20172018 vast te stellen. Deze officiële vaststelling is noodzakelijk om als NEV aan de voorwaarden
voor de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te kunnen voldoen. Het hebben
van de ANBI-status heeft voor een vereniging als de onze grote financiële voordelen.
De NEV is beslist in rustiger vaarwater terecht gekomen na een periode waarin behoud
en onderkomen van onze bibliotheek veel aandacht vereisten. De bibliotheek, gehuisvest in
Naturalis Biodiversity Center, is ruim een jaar als vanouds open geweest. Echter, in verband
met een verbouwing van Naturalis moest de NEV-bibliotheek medio 2016 opnieuw verhuizen
naar een tijdelijk depot. Hier zijn geen faciliteiten voor bezoekers, maar op aanvraag kunnen
boeken en tijdschriften uit het depot worden opgehaald en op het adres Vondellaan 55 te
Leiden worden geraadpleegd. De aanvraagprocedure wordt aangegeven op de website van de
NEV. Deze situatie zal waarschijnlijk tot eind 2018 duren. De toegankelijkheid van de
bibliotheek is dus opnieuw niet optimaal, maar in goede samenwerking met Naturalis wordt zo
veel mogelijk service geboden. Ook de administratie, gehuisvest via Naturalis bij het EISKenniscentrum Insecten en Andere Ongewervelden, is tot tevredenheid verhuisd naar de
Vondellaan 55 in Leiden.
Tot genoegen van het bestuur zijn de NEV-secties springlevend. Met veel inzet worden
door de secties allerlei activiteiten georganiseerd: van inhoudelijke lezingen tot
determineercursussen tot dag- of weekend-excursies verspreid over het land. Vanuit de sectiebesturen begrijp ik dat deze bijeenkomsten redelijk tot goed worden bezocht en met enige
regelmaat nieuwe geïnteresseerden naar zich toetrekken, die zich verder willen verdiepen in
een bepaalde groep van insecten. De meeste secties rapporteren hun bevindingen via hun
eigen convocaties, vaak voor een ieder te lezen op sectie-website via de NEV-website, of via
Entomologische Berichten. Als bestuur willen we de secties graag blijven ondersteunen bij de
organisatie van al hun activiteiten, bijvoorbeeld door het Sectie-fonds waar de secties een
beroep op kunnen doen als ze iets extra’s willen organiseren.
De situatie bij de regionale afdelingen is minder rooskleurig. De afdeling Noord en de
afdeling Zuid hebben zichzelf opgeheven na een gestaag teruglopende belangstelling en
daarmee samenhangend gebrek aan bestuursleden. De overige afdelingen zijn de facto
opgeheven of leiden een slapend bestaan. De afdelingen richtten zich van oudsher op
algemene entomologie en fungeerden als ontmoetingspunt voor NEV-leden uit een bepaalde
regio. Blijkbaar is de behoefte om gezamenlijk regionaal met algemeen entomologische
onderwerpen bezig te zijn, niet meer zo groot. De meeste faunistisch of taxonomisch
ingestelde leden lijken zich steeds meer te specialiseren in een bepaalde insectengroep en
sluiten zich daarom aan bij een sectie. Het bestuur ziet het verdwijnen van de afdelingen als
een gegeven, waar weinig aan te doen valt.
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De vorige voorzitter had als voornemen het aantal jonge leden in de vereniging te doen
toenemen. Ik heb dat voornemen overgenomen. Er bestond al een kleine commissie om
activiteiten te bedenken en uit te voeren, die ertoe moeten leiden dat jongeren de weg naar
de vereniging weten te vinden. Als onderdeel hiervan is in het afgelopen jaar een begin
gemaakt met het geven van introductiecursussen van één dag voor jongeren en voor leden die
zich eens in een nieuwe taxonomische groep willen verdiepen. De eerste cursusdag is in
december gegeven en behandelde spinnen i.s.m. ondergetekende. De cursus is breed onder de
aandacht gebracht, de belangstelling was groot en de waardering hoog. De tweede cursusdag
zal binnenkort over nachtvlinders gaan (i.s.m. de sectie Ter Haar) en is eveneens volgeboekt.
Met de secties zijn mogelijkheden besproken om dit jaar nog meer cursusdagen te
organiseren. De hoop is dat meedoen aan een cursusdag de drempel om lid te worden van de
NEV of een van haar secties verlaagt. Via de website van de NEV blijft u op de hoogte van deze
cursusdagen. Ook is er in 2016 een begin gemaakt om tijdens zomerbijeenkomsten meer
bekendheid te geven aan entomologie door workshops te organiseren voor niet leden.
Met onze verenigingstijdschriften gaat het goed. Onder leiding van eindredacteur Jinze
Noordijk kwamen er 6 nummers van EB uit, met o.a. een themanummer over bodemfauna.
Ook lukte het om een verslag van de zomerbijeenkomst van 2015 te laten verschijnen. EEA
draait nu volledig onder de nieuwe hoofdredacteur, Leo Beukeboom, uiteraard met
ondersteuning van het EEA-bureau. In de serie Entomologische Tabellen verscheen afgelopen
jaar één nieuwe tabel, over breedvoetvliegen (Platypezidae & Opetiidae). Komend jaar zijn
waarschijnlijk de watermijten aan de beurt. Diverse andere delen zijn in voorbereiding. Onder
de leiding van Herman de Jong (Naturalis) loopt TvE vooralsnog goed. In 2016 zijn
contractonderhandelingen met uitgever Brill gevoerd. Het aantal aangeboden manuscripten
blijft echter bescheiden, dus nogmaals een oproep: mocht u een manuscript in voorbereiding
hebben, denk dan eens aan dit tijdschrift om uw werk op zeer fraaie wijze te laten publiceren.
De traditionele Zomerbijeenkomst werd vorig jaar gehouden in het Noord-Hollands
Duinreservaat, vlak bij Egmond-Binnen. Voor het eerst werden tijdens de bijeenkomst
workshops gegeven, gericht op vrijwilligers en beheerders van bos, duin en heide. Komend jaar
zal de 172ste Zomerbijeenkomst gaan naar de Grensmaas in Zuid-Limburg, met huisvesting over
de grens in België. De organisatie ligt wederom in handen van de Sectie Thijsse. Via EIS zal een
groep jeugdbonders aanschuiven met een eigen programma, maar ook met mogelijkheden tot
uitwisseling en kruisbestuiving, met mogelijk de aanmelding van nieuwe jonge leden. De
zomerbijeenkomsten worden goed bezocht en zijn dé gelegenheid om het verzamelen van
insecten in de praktijk te zien, met andere enthousiaste leden op stap te gaan of ervaringen uit
te wisselen. Ik hoop daar weer velen van u te ontmoeten.
Na een jaar voorzitterschap is mijn conclusie dat het de vereniging goed gaat, of
eigenlijk: nog altijd goed. Het afgelopen jaar zat ik voor het eerst sinds 14 jaar weer in het
bestuur van de NEV. Het voelde als vanouds: nog steeds bestaat het bestuur uit enthousiaste
leden die met veel inzet en vaak met investering van veel vrije tijd alle activiteiten van de NEV
in goede banen proberen te leiden. Het bestuur wil daar vooral mee doorgaan en heeft alle
vertrouwen in het komend verenigingsjaar. Namens het bestuur wens ik u het komende
verenigingsjaar weer veel entomologisch plezier toe!
Bijlage 1: Financiële paragraaf
De vereniging sluit 2016 financieel met een positief resultaat af. Toch waren er een aantal
tegenvallers, vooral op het gebied van ondersteuning van de redactie van het tijdschrift
Entomologia Experimentalis et Applicata (EEA) bij de overgang naar een nieuwe Editor in Chief.
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De tegenvallers werden echter ruimschoots gecompenseerd door meevallers zowel aan de
inkomsten (tijdschriften en binnengekomen rente) als aan de uitgaven kant (de vereniging in
brede zin). Zo waren de royalties van het tijdschrift Entomologia Experimentalis et Applicata
(EEA) door wisselkoersfluctuaties opnieuw hoger dan we hadden verwacht en de uitgaven voor
de uitgeverij minder dan verwacht. Het positieve resultaat zullen we deels opnemen in een
reservering voor het EEA Fonds (€ 7000), bedoeld om het uitgeven van dit tijdschrift ook in de
toekomst te kunnen waarborgen, deels in het Bibliotheekfonds (€ 15.137) in verband met
toekomstige aankopen van werken voor de bibliotheek, en het catalogiseren en scannen van
oude werken.
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