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verzameld werd bij Babberich door P. Benno. Zie Teunissen (1970: 165). Een tweede exemplaar,
eveneens een Ç, werd te Haren, Gr. gevonden door dr. C. de Jong op 18.VI. 1975 (coll. v. O.).
Ik ben de beheerders van de betreffende collecties en de verzamelaars zeer erkentelijk voor
het tijdelijk beschikbaar stellen resp. voor mijn collectie afstaan van het materiaal.
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UYTTENBOOGAART-ELIASEN PRIJS
In haar vergadering van 16 december 1966 besloot het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen
Stichting de Uyttenboogaart-Eliasen Prijs in te stellen. De spelregels voor de toekenning van
deze prijs werden in het nummer van Entomolische Berichten van juni 1967 vermeld. Opletten¬
de leden zal het niet ontgaan zijn, dat in deze spelregels enige veranderingen zijn opgetreden.
Hoewel de wijzigingen al dan niet expliciet reeds in voorgaande lentevergaderingen zijn ver¬
meld, lijkt het toch zinvol hier in het kort de huidige gang van zaken weer te geven.
Er is thans besloten de prijs in principe eens in de vijf jaar toe te kennen. Het bestuur van de
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vormt uit haar midden een commissie bestaande uit twee per¬
sonen. Deze commissie onderzoekt welk lid of welke leden in aanmerking komt, resp. komen,
voor een prijs. Vormden aanvankelijk publikaties de voorwaarde voor toekenning van de prijs,
thans wordt deze voorwaarde veel ruimer genomen en geldt verdienstelijk werk op entomolo¬
gisch gebied in het algemeen een reden tot het overwegen van toekenning van de prijs. De com¬
missie doet een voorstel omtrent de toekenning van de prijs. Dit voorstel wordt na bespreking in
het bestuur van de Nederlandse Entomologische Vereniging aan het bestuur van de Uyttenboo¬
gaart-Eliasen Stichting voorgelegd. Na goedkeuring volgt dan de prijsuitreiking op de lentevergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Bij de uitreiking spreekt een der commissie-leden de considerans uit.
Wij hopen dat deze regels de onduidelijkheid, die mogelijk rond de prijstoekenning hing, heb¬
ben opgelost.
R. de Jong, secretaris.

