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Reacties n.a.v. de uitreiking van de 
gouden  bronslibel: 
 

“Leuk om Bastiaan Kiauta in het zonnetje 
te zetten met die 'gouden bronslibel',  maar 
misschien is het ook nuttig een lijst aan te 
leggen met mensen die absoluut nooit zo'n 
onderscheiding willen ontvangen? Tieneke 
de Groot en ik  willen graag op die lijst!”   
 

Weia Reinboud  
 

Onafwendbaar: video, ODON tabel 
“Ik mag  aannemen dat  het NVL-

bestuur  het bovenstaande bericht  luid 
en duidelijk heeft ontvangen. Weia en     
Tieneke hebben met hun ODON-

activiteiten (tabel en video) een belangrijke 
en vernieuwende  bijdrage geleverd 
aan de  Nederlandse libellenstudie. De 
'gouden bronslibel 2006' kan hen wat mij 
betreft dus niet meer ontgaan ! “ 
 

KD Dijkstra  

Gouden bronslibel ? Verzamelpunt publicaties libellen  
 

De heer Kiauta Stichting SIO verzameld alle 
publicaties over libellen. Dit alles wordt bijgehouden 
in de “Odonatological Abtstracts”.  Hierin wordt alle 
literatuur over libellen beschreven. Dit kunnen ook 
kleine artikelen zijn zoals bijvoorbeeld 
krantenknipels. 
Vanaf 1970 houdt de heer Kiauta deze abstracts bij.. 
Het moge duidelijk zijn dat dit archief inmiddels zeer 
omvattend en belangrijk is geworden. 
Mooi is ook dat iedereen weet wat er over libellen is 
en werd geschreven. 
 

Wanneer je iets opstuurt zorg dan dat de 
bibliografische gegevens zo compleet mogelijk zijn. 
Stuur dit dan naar: 
 

B. Kiauta, Stichting SIO 

Postbus 256 

3720 AG BILTHOVEN 

 

 

Voorbeeld van een Odonatological Abtstract: 

Van de Penningmeester 
  

Vaak krijg ik de vraag hoe het beleid is van de N.V.L. richting leden die niet betalen. De grondslag van de 
aanpak ligt in een besluit van de eerste officiële Algemene Ledenvergadering: 
  

1. Iedereen krijgt in het verenigingsjaar een acceptgiro om de jaarlijkse contributie te voldoen. 
2. Bij niet betalen volgt een herinnerings-acceptgiro. 
3. Mocht men dan nog niet betalen dan volgt uitschrijven uit de ledenlijst bij de aanvang van het 

eerst-volgende verenigingsjaar (waarbij dan wel aangetekend kan worden dat deze leden een 
heel jaar lang de voordelen van de vereniging hebben genoten zonder daarvoor te betalen). 

 

Om nodeloze acties en kosten te besparen worden alle leden opgeroepen steeds zo snel mogelijk te 
betalen. 
  

Willem-Jan Hoeffnagel 
Penningmeester 
  


