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NVL Libellenstudiedag en ALV op         
12 maart 2005 

Op 12 maart 2005 wordt in Zwolle in het Ecodrome 
de Libellenstudiedag gehouden. Tevens vindt de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Het 
programma volgt in de Nieuwsbrief van februari 
2005 en op de NVL website libellen.org.  Noteer 
alvast in de agenda ! 

Gegevens nodig voor het nieuwe 
waarnemingenverslag 

 

In 2005 wordt net als in voorgaande jaren een 
waarnemingenverslag uitgebracht. Naast de libel-
len, dagvlinders en sprinkhanen komen er korte 
stukjes in over enkele slakken en kevers. We willen 
proberen om zoveel mogelijk van de in 2004 ver-
zamelde gegevens in het verslag te verwerken. 
Gegevens die voor 10 januari 2005 worden ingelev-
erd, worden nog in het waarnemingenverslag opge-
nomen. Bestanden en formulieren met gegevens 
van dagvlinders en libellen kunnen worden opgestu-
urd naar: De Vlinderstichting,   Postbus 506, 6700 
AM, Wageningen, info@vlinderstichting.nl. 
Gegevens van sprinkhanen kunnen naar EIS-

Nederland, Postbus 9517, 2300 RA, Leiden, 
EIS@naturalis.nl. 
 

Het onderstaande kaartje laat zien waar de afgelo-
pen drie jaar (2001-2003) gegevens zijn verzameld. 
Zeeland is opvallend leeg maar voor de rest zijn alle 
provincies redelijk onderzocht. Zeer opvallend is de 
vlakdekkende inventarisatie ten oosten van de 
Biesbosch.  
 

Jaap Bouwman & Vincent Kalkman 

Abonnementen op buitenlandse    
Libellenbladen 

 

Alle leden die in 2004 een abonnement hebben 
gehad op een buitenlands libellenblad, wat in de 
praktijk neerkwam op een abonnement op of Libellu-
la (Duits) of IJO (Pantala) (WDA) of beide en dit 
abonnement in 2005 willen voortzetten wordt ver-
zocht het verschuldigde abonnementsgeld (zie hi-
eronder) voor 15 maart 2005 over te maken op het 
rekeningnummer van de NVL (zie colofon van de 
Nieuwsbrief). 
Libellula, € 25,-  
International Journal of Odonatology , € 60,- 
(voorheen Pantala).  
Bij betaling duidelijk naam en adres vermelden en 
niet vergeten aan te geven voor welk(e) abonnement
(en) het overgemaakte bedrag geldt.  
 

René Manger 


