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Verenigingsnieuws 

Kort verslag Algemene 
Ledenvergadering

Op 18 april jl. werd de 57e Lentebijeen-
komst van de NEV gehouden, die tradi- 
tioneel dienst doet als Algemene Leden-
vergadering. De vergadering werd bij- 
gewoond door 33 leden. Zes leden  
hadden zich van tevoren afgemeld. Het 
was een levendige vergadering, die vooral 
in het teken stond van de toekomst van 
de bibliotheek.

Verantwoording bestuur

Met de publicatie van de jaarverslagen 
van de secretaris, penningmeester,  
bibliothecaris, uitgever, webmaster en 
zomerbijeenkomstenorganisatie legt het 
bestuur verantwoording af over het  
gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 
De jaarverslagen zijn te vinden op de  

ledenpagina van de website en worden 
zonder opmerkingen vastgesteld.

Penningmeester Vera Ros geeft een 
toelichting op de jaarrekening en be-
groting. Zij wijst op de belangrijkste 
verschillen met de begroting 2012 en laat 
zien dat de vereniging het jaar afsluit 
met een positief resultaat van € 14.000,-. 
De begroting 2013 wordt positief ontvan-
gen. De penningmeester laat weten dat 
geen subsidie bij de UES wordt aange-
vraagd. De kosten van de verhuizing van 
de bibliotheek zullen uit het Bibliotheek-
fonds en andere reserves worden gefi-
nancierd. Mochten de kosten (te) hoog 
uitvallen, dan zal alsnog een aanvraag 
worden ingediend. 

De kascommissie heeft de boekhou-
ding gecontroleerd en oordeelt positief 
over het gevoerde financiële beleid.  
De commissie stelt voor om de penning-
meester decharge te verlenen. Dat  
voorstel wordt door de vergadering over-
genomen en met applaus ontvangen.  

Karin Gigengack blijft nog een jaar aan 
als lid van de kascommissie. Hans Breeu-
wer is bereid gevonden om de plaats 
van de aftredende Fons Heetman in te 
nemen.

Samenstelling bestuur

Tijdens de ALV 2012 is besloten om de 
huidige bibliothecaris nog een jaar te  
laten aanblijven om de toekomstige huis-
vesting van de bibliotheek in goede ba-
nen te leiden, ondanks dat hij statutair 
afredend was. Helaas is er nog steeds 
geen duidelijkheid over de toekomst van 
de bibliotheek. Daarom stelt het bestuur 
voor om Tom Hakbijl nog een jaar langer 
aan te stellen en in de tussentijd zijn be-
oogde opvolger Oscar Vorst in te werken. 
Mocht de bibliotheek in het komend jaar 
een goed onderkomen vinden dan zal 
Tom Hakbijl zich als bibliothecaris uit het 
bestuur terugtrekken en zal Oscar Vorst 
zijn positie in het bestuur overnemen.

worden bijgehouden. Een up-to-date 
overzicht is betrouwbaarder en gebrui-
kersvriendelijker dan een gedateerd 
boek. Ondanks mijn kritische opmerkin-
gen – en ik moet er op wijzen dat ik niet 
alles minutieus heb doorzocht – mogen 

we toch heel blij zijn met het initiatief 
om dit overzicht van de Europese spin-
nen zo op te zetten. Er is niets vergelijk-
baars van dit kaliber voorhanden. Als de 
serie voltooid is hebben we een gewel-
dig hulpmiddel bij de determinatie van 

Europese spinnen en ik hoop dat er niet 
te veel jaren tussen het eerst en laatste 
deel zullen zitten.

Peter J. van Helsdingen
EIS-Nederland

Nieuwtje
Glashelder!
Eind maart is Naturalis Biodiversity Cen-
ter gestart met Glashelder! In dit project 
digitaliseert het Leidse natuurhistorisch 
museum en onderzoeksinstituut 100.000 
objecten uit de collectie en iedereen die 
geïnteresseerd is in natuur en natuurcol-
lecties kan daar thuis vanachter de pc 
aan meedoen.

In Glashelder! krijgen deelnemers 
telkens een foto van een object uit de 
collectie van Naturalis te zien met een 
etiket. Daarop staan uiteenlopende ge-
gevens over de aard en herkomst van 
dat object, zoals de wetenschappelijke 
naam, het geslacht en de vindplaats 
van het geprepareerde organisme. Van 
de deelnemers wordt gevraagd om orde 
te scheppen in deze gegevens door ze 
op de juiste plek in een formulier te 
plaatsen. Hiervoor ontvangen zij punten 
die voor verschillende dingen kunnen 
worden ingewisseld. De titel Glashel-
der! verwijst naar de collectie die in het 
project centraal staat: microscopische 

glaspreparaten met daarin kleine orga-
nismen, zoals mijten, springstaarten en 
bladluizen. Naturalis Biodiversity Center 
heeft zo’n één miljoen preparaten in de 
collectie op een totaal van 37 miljoen 
collectieobjecten.

Glashelder! is een experiment waarin 
Naturalis onderzoekt of er buiten de 
muren van het instituut mensen zijn die 
vanuit hun interesse in de natuur of in 
erfgoed een substantiële bijdrage willen 
leveren aan de digitalisering van de col-

lectie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt 
van Vele Handen, een online crowdsour-
cing-platform voor digitalisering van 
erfgoed. Iedereen kan aan Glashelder! 
deelnemen door zich aan te melden bij 
het project op www.velehanden.nl. Daar 
zijn ook de uitgebreide handleiding en 
een vragenforum te vinden. Het project 
heeft een looptijd van een half jaar.

Maarten Heerlien & Pieter Vader

Een glaspreparaat met een paratype van een Zuid-Afrikaanse mijt die in 1980 van een loopke-
ver is verzameld. Foto: Naturalis Biodiversity Center


