5. JAARREDE VAN DE VOORZITTER
VRAGEN: per e-mail stellen aan de voorzitter: voorzitter@nev.nl
Dames en Heren,
In de verslagen van mijn medebestuursleden heeft u kunnen lezen hoe
het de Nederlandse Entomologische Vereniging in 2021 is vergaan. Als
voorzitter geef ik u, namens het bestuur, een samenvatting van 2021 en
een uiteenzetting over de voornemens van het bestuur voor het komende
verenigingsjaar. In het kader van de Algemene Leden Vergadering zal het
bestuur u, na eventuele toelichting op de plannen, vragen om deze tekst,
in samenhang met het beleidsplan en de begroting, als een uitvoeringsplan voor het jaar 2022/2023 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.
Eén van de grote doelen van de NEV is het bevorderen van onderlinge contacten tussen de leden.
Net als vorig jaar was er voortdurende onzekerheid over de maatregelen die de overheid zou nemen
om de corona-pandemie onder controle te krijgen. Er zijn hoopvol contactmomenten georganiseerd
die uiteindelijk toch niet doorgegaan zijn. Sommige activiteiten konden alleen in afgeslankte of sterk
aangepaste vorm doorgang vinden.
Evenals in voorgaande jaren waren vijf landelijke bijeenkomsten gepland (en voorbereid):
1.
de wintervergadering (13 februari 2021) met korte presentatie van leden (‘kistjesdag’) werd
in afgeslankte vorm online gehouden;
2.
de geplande lentevergadering in Utrecht (15 april 2021) ging fysiek niet door maar werd
online gehouden;
3.
de zomerbijeenkomst, die vorige jaar niet door kon gaan bij Heeze en de Strabrechtse heide,
kon dit jaar wél gehouden worden (13-15 augustus 2021, georganiseerd door de sectie Thijsse) met
inachtneming van diverse coronomaatregelden. In diverse natuurgebieden konden insecten
verzameld worden en ervaringen uitgewisseld;
4.
de herfstvergadering (normaal in november), ging niet door, ook niet in een alternatieve
excursievorm;
5. de entomologendag, georganiseerd door de sectie Entomologendag in Ede (17 december 2021)
ging weliswaar door, maar ook onder strenge coronamaatregelen en in afgeslankte hybride-vorm
(een deel van het publiek was ter plekke aanwezig, een deel deed online mee).
Binnen de mogelijkheden organiseerden de secties toch nog een aantal excursies en bijeenkomsten.
Uit het jaarlijkse Besturenberaad met de besturen van de Secties (13 februari 2021) kwam naar voren
dat de sectie-activiteiten die doorgingen redelijk tot goed werden bezocht en met enige regelmaat
nieuwe geïnteresseerden naar zich toe trekken, die zich verder willen verdiepen in een bepaalde
groep van insecten.
Het bestuur is van plan alle activiteiten die de NEV gewoonlijk jaarlijks organiseert (zoals vier
landelijke bijeenkomsten en de entomologendag) ook in 2022 weer te gaan organiseren. Allerlei
voorbereidingen daartoe zijn al in gang gezet. Eén van de plannen is om opnieuw de
herfstvergadering in het teken te zetten van het 175-jarig bestaan van de NEV.

Op het moment dat ik dit schrijf (7 april 2022) zijn er geen strenge maatregelen meer van kracht om
verspreiding van (de nieuwste mutanten van) het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, maar de
ervaring heeft geleerd dat hier plotseling verandering in kan optreden, zodat het opnieuw
noodzakelijk kan zijn activiteiten aan te passen of zelfs niet door te laten gaan. Het bestuur zal de
leden hierover informeren via de website www.nev.nl, via per e-mail verspreide nieuwsbrieven en via
de NEV facebook-pagina.
Voor de secties binnen de NEV geldt hetzelfde. Zij zullen zo mogelijk doorgaan met het organiseren
van allerlei activiteiten, van inhoudelijke lezingen tot determineercursussen tot dag- of weekendexcursies verspreid over het land. De secties zullen hun leden daar in eerste instantie zelf over
informeren. 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.
Het hebben van een moderne, aantrekkelijk ogende website wordt steeds belangrijker, niet alleen
voor het aantrekken van jonge nieuwe leden, maar ook om snel veranderingen te kunnen
doorvoeren zonder dat een webmaster daarvoor hoeft te kunnen programmeren. Het bestuur heeft
daarom in 2020 door het bedrijf Fruto een nieuwe website laten maken, inclusief de daaraan
gekoppelde ledenadministratie. Eind 2020 leek de bouw zover gevorderd te zijn, dat de website in
het voorjaar van 2021 in de lucht kon. Daarbij bleek vrij snel dat er een groot aantal tekortkomingen
waren, die Fruto wegens personeelsgebrek niet snel kon oplossen. Uiteindelijk is dat nu toch
gebeurd, vooral dankzij bestuurslid Oscar Franken, die geduldig maar vasthoudend alle
hoofdpijnpunten met Fruto heeft afgehandeld. Tot nu toe is de oude website nog als backup in de
lucht gebleven. Naar verwachting zal dat in de loop van 2022 niet meer nodig zijn.
Het was de bedoeling dat de NEV-bibliotheek in Naturalis in de loop van 2021 weer volledig
toegankelijk zou zijn, maar ook hier heeft het coronavirus opnieuw roet in het eten gegooid en was
de bibliotheek voor een deel van het jaar gesloten. Intussen werd in goede samenwerking met
Naturalis zo veel mogelijk service geboden. In 2018 werd een begin gemaakt met het digitaliseren
van oude werken. Dit project werd tijdelijk stopgezet in verband met de verbouwing van Naturalis.
Hervatting in 2021 was opnieuw niet mogelijk, maar zal gebeuren zodra dit mogelijk is.
De administratie van de NEV werd vanaf 2020 tot tevredenheid gevoerd door Wietske van der
Hoeven, gehuisvest via Naturalis bij het EIS-Kenniscentrum Insecten en Andere Ongewervelden. Zij
zegde echter per 1 september 2021 op, waarna er per 1 november 2021 een goede opvolger werd
gevonden in Cecilia Pak.
Met de verenigingstijdschriften gaat het goed. Het ledenblad Entomologische Berichten (EB) zal ook
in 2022 onder leiding van eindredacteur Jinze Noordijk worden uitgegeven. Entomologia
Experimentalis et Applicata (EEA) zal blijven draaien onder hoofdredacteur Leo Beukeboom,
uiteraard met ondersteuning van het EEA-redactiebureau. De verwachting is dat EEA weliswaar de
komende jaren minder royalties zal opleveren, maar dat de NEV over voldoende reserves beschikt
om in staat te zijn haar activiteiten zonder subsidies te blijven ontplooien. In de serie Entomologische
Tabellen verscheen in 2021 een deel over slakkendodende vliegen (Sciomyzidae). Diverse andere
delen zijn in vergaande voorbereiding (haften, schietmotten). Het Tijdschrift voor Entomologie (TvE)
is er onder leiding van hoofdredacteur Hendrik Freitag in geslaagd de achterstand van de afgelopen
jaren in te halen. In de serie Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging zijn
vooralsnog geen nieuwe delen gepland.

In 2022 is van 10 t/m 12 juni een zomerbijeenkomst gepland (Utrecht, Lage Vuursche), opnieuw
georganiseerd door de sectie Thijsse. De zomerbijeenkomsten worden doorgaans 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. Nadere berichten over doorgaan en inschrijven
zullen volgen!
Het bestuur van de NEV zal evenals in voorgaande jaren q.q. deelnemen aan het bestuur van twee
stichtingen ter bevordering van de Entomologische Wetenschap in Nederland. De ene, de
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES), verstrekt subsidies voor entomologisch onderzoek,
entomologische publicaties en congresreizen, vaak naar het buitenland. De stichting heeft ook
apparatuur in bezit (bijvoorbeeld microscopen, aggregaten) die uitgeleend kan worden. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website (www.ue-stichting.nl) of bij de NEV-bestuursleden. Veel
NEV-leden dienen regelmatig aanvragen in bij de UES. Dat kan ook voor 2022, ook al weet u
misschien nog niet zeker of een te subsidiëren activiteit door zal gaan. De andere stichting, de Van
Groenendael-Krijger Stichting, heeft tot doel de collectie Indo-Australische vlinders van J.M.A. van
Groenendael te ontsluiten. Dit gebeurt in samenwerking met Naturalis BC te Leiden.
Ik wil alle bestuursleden van harte bedanken voor hun inzet om alle zaken van het afgelopen jaar tot
een goed einde te brengen, ondanks dat we elkaar maar weinig zagen (behalve op een schermpje) en
ondanks de onverwachte zaken die extra inzet vroegen (website goed zien te krijgen, invallen voor
tijdelijk onbemensde administratie, en gedeeltelijk overnemen taken secretaris). Het ziet er naar uit
dat we in 2022 met een voor 4/7 vernieuwd bestuur weer echt op volle kracht kunnen gaan werken
aan het bevorderen van de entomologie en vooral: leden dichter bij elkaar brengen. Hou de website
in de gaten en blijf gezond!

Bijlage 1: Financiële paragraaf
De vereniging sluit 2021 financieel met een negatief resultaat af (€ 23.154). De tegenvallers betroffen
vooral minder royalty’s voor het tijdschrift EEA, meer kosten voor het voltooien van de nieuwe
website, en meer verzendkosten voor (dikkere en zwaardere) afleveringen van het tijdschrift
Entomologische Berichten. De meevallers werden onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven bij
de bibliotheek. De meevallers waren echter niet genoeg om de tegenvallers te compenseren. Het
tekort wordt gedekt uit de egalisatiereserve.

