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Hoofdlijn is het uitvoeren en versterken van de traditionele statutair vast gelegde activiteiten van de
Vereniging die ten doel hebben het bevorderen van de entomologie, met name in Nederland.

Activiteiten
De belangrijkste activiteiten zijn:

● het organiseren van algemeen toegankelijke entomologische bijeen komsten en excursies;
● het in stand houden van de oudste, rijkste, grootste en voor een ieder toe gankelijke

entomologische bibliotheek op het Europese vasteland;
● het uitgeven van publicaties op entomologische gebied, alsmede het onder houden van een

website (www.nev.nl), teneinde de leden en het algemene publiek te informeren over
insecten en entomologische activi teiten in Nederland;

● het in stand houden van commissie(s) en onderwerp gebonden secties.

Vrijwel alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Een deel van het meer technische
werk wordt uitgevoerd door personeel in eigen dienst of via een uitzendbureau (5 deeltijdwerkers).
Het gaat hierbij om de ledenadministratie, verzending van publicaties en ondersteuning van
redacties. Een deel van de werkzaamheden wordt uitbesteed, zoals de boekhouding en de
technische productie van publicaties. Het praktisch beheer van de bibliotheek is in handen van
personeel in dienst van Naturalis. De bibliotheek is in bruikleen bij Naturalis BC waardoor het
omvangrijke boeken- en tijdschriftenbestand via digitale catalogi voor een breed publiek toe-
gankelijk is.

Bestuur
Het bestuur, bestaande uit tenminste zeven leden, vergadert maandelijks behalve in de maanden juli
en augustus. Jaarlijks legt het bestuur tijdens de Algemene Leden Vergadering rekening en
verantwoording af. Op basis van alle door de penningmeester te leveren administratie stelt een
accountants kantoor de jaarrekening samen. Een kascommissie brengt verslag uit aan de vergadering.

Inkomsten
De inkomsten bestaan uit:

•        contributies van leden;

•        verkoop van abonnementen en losse verkoop van publicaties;

•        royalty's vanwege ons tijdschrift Entomologia Experimentalis et Applicata;

•        subsidies van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, met name t.b.v. de bibliotheek;

•        legaten (incidenteel).



Vermogen en reserves

De NEV beschikt naast een eigen vermogen over doelreserves. Doelen zijn bij voor beeld het doen van
bijzondere aankopen voor de bibliotheek, risico kapitaal voor het uitgeven van publicaties,
ondersteunen van secties en afdelingen en het egaliseren van jaarlijkse wisselingen op de
exploitatie rekening. Per 2006 wordt duurzaam gespaard bij ‘duurzame’ banken. Het streven is
reserves aan te houden ter grootte van minimaal één keer de jaar lijkse uitgaven.

Uitgaven

De vereniging werkt in de eerste plaats met vrijwilligers, en daarom zijn de kosten van beheer en
beleid gering. Ook bestuursleden ontvangen naast de mogelijkheid gemaakte kosten te declareren
geen verstrekkingen. Er worden geen substantiële acties voor de verwerving van donaties en legaten
gehouden. Daardoor kan het overgrote deel van de inkomsten direct worden aangewend voor de
realisering van de hoofdactiviteiten. Aankopen voor de bibliotheek en het uitgeven van tijdschriften
zijn belangrijke kostenposten. Daarnaast worden tal van andere activiteiten die bevorderlijk zijn voor
de entomologie financieel ondersteund, zoals (lokale) bijeenkomsten en excursies. De getalsmatige
invulling is neergelegd in de jaarrekening en de begroting.

Maatschappelijke positie

Het lidmaatschap staat open voor zowel amateur-entomologen als professionals. De interactie
tussen deze groepen is belangrijk voor de ento mologie. Daarnaast kunnen ook niet-leden deelnemen
aan diverse bijeen komsten, deelnemen aan activiteiten van secties en afdelingen, publiceren in
diverse tijdschriften van de vereniging, kennisnemen van de veelheid aan door de vereniging
openbaar gemaakte resultaten van onder zoek en kennisnemen van de vele overige publicaties
bijeengebracht in de bibliotheek. De internationaal zeer belangrijke bibliotheek is aangesloten bij het
nationale interbibliothecair leenverkeer.

Er is speciale aandacht voor het slechten van hindernissen voor beginnende amateur-entomologen,
te beginnen met dat wat nodig is voor het identificeren van insecten, zoals het ter beschikking stellen
van microscopen (sinds 2005/2006) en het organiseren van determinatiecursussen (sinds 2016). In
dit kader zal ook de samenwerking met Naturalis en EIS Kenniscentrum Insecten en andere
Ongewervelden voor het uitgeven van het seriewerk Entomologische Tabellen worden voortgezet.

Daarnaast is er aandacht voor vormen van natuurbescherming en natuurbeheer die de
insectendiversiteit kunnen bevorderen.


