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Overzicht van de verenigingsactiviteiten gedurende de periode

van maart 1972 tot enmet december 1977

door

J.G.B. Nieuwenhuis

Anatomische dagen

Hiermede werd aangevangen in 1973 waaraan 33 personen deelnamen, ge-

volgd door 40 in 1974, 32 in 1975, '29 in 1976 en 34 in 1977. In

totaal dus 168 personen. Dat geeft een gemiddelde van 33,6.

Determineerdagen
ï>veneens "begonnen in 1973 met jaarlijks twee "bijeenkomsten, aanvan-

kelijk eerst te leiden en Amsterdam, naderhand ook in andere plaat-

sen om de veraf wonende leden tegemoet te komen.

1973 te Leiden (60) en te Amsterdam (34), 1974 te Amsterdam (39)
en te Leiden (28), 1975 te Amsterdam (24) en te Leiden (35), 1976 te

Leiden (35) en te Amsterdam (36), 1977 te Rotterdam (29) en te Yer-

seke (26). Gemiddelde 34,6.

Huishoudelijke vergaderingen
1972 te leiden (42). 1*977"te Haarlem (42) en te Amsterdam (46),
1974 te Haarlem ('44), 1975 te Amsterdam (35), 1976 te Middelburg (34)
en te leiden (44), 1977 te leiden (22). Gemiddelde 38,6.

Wetenschappelijke vergaderingen

1972 te-leiden (48)7 1973 te Haarlem (52) en te Amsterdam'(45),
1974 te Haarlem (65) en leiden (35), 1975 te Amsterdam (40) en weder-

om te Amsterdam (55), 1976 te Middelburg (45) en leiden (59), 1977
te leiden (25) en Groningen (31). Gemiddelde 45,4.

Vormden in het verleden de demonstraties van en door de leden het

hoogtepunt van de jaarvergadering, the.ns blijkt er wcinig belang-
stelling voor te bestaan. In 1974 en 1977 werd dit nog eens her-

haald te leiden met als resultaat respectievelijk 35 en 25 aanwezi-

gen, de laagste aantallen van de wetenschappelijke bijeenkomsten.

Excursies

In 1972 trok de najaarsexcursie naar Agimont op uitnodiging van de

Société Beige de Malacologie 32 deelnemers. Aan de voorjaarsexcur-
sie in 1973 naar Zaandam en omgeving namen 17 personen deel, aan de

najaarsexcursic naar Diemen 29. De voorjaarsexcursie naar Zeeland

in 1974 geeft een aantal van 38, de najaarsexcursie naar Texel 43»

De voor- en najaarsexcursie naar respectievelijk Gastricum en Zeeland

in 1975 trokken 26 en 20 aanwezigen, daarentegen waren de zomer-

en winterexcursies in dat jaar nas.r Vinkeveen en Zandvoort slecht

Tijdens overpeinzingen over het reilen en zeilen van onze vere-

niging sinds het aftreden van het interimbestuur in 1972 kwam de

gedachte bij mij op een overzicht samen te stellen van de verenigings-
activiteiten sedert maart 1972. Na die datum zijn er verschillende

nieuwe activiteiten ontwikkeld zoals de anatomische- en determi-

neerdagen, beide op initiatief van oud-voorzitter Joosse. Ook werd

het zo langzamerhand de gewoonte om de herfstvergadering een wat

zwaarder wetenschappelijk accent te geven, waaruit symposia voortkwa-

men over schelpgroei en zoögeografie. Hoe de leden deze activiteiten

hebben ervaren moge blijken uit onderstaande cijfers. Naast de in de

tekst genoemde cijfers duiden de tussén haakjes geplaatste getallen

eveneens het aantal deelnemers aan.
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bezocht, resp. 7 en 12 personen. In 1976 werd een voorjaars- en

een najaarexcursie gehouden naar resp. Zeeland (21) en Limburg (18).
Over de in 1977 gehouden excursies naar Noord-Holland en Ankeveen

staan mij geen cijfers ter beschikking, hetgeen valt te betreuren.

Voorlopig gemiddelde 23,9.

Ledenbestand

Het aantal "leden bedroeg per ultimo 1972: 420, eind 1973: 400,
eind 1974: 425, eind 1975: 447, eind 1976: 444 en eind 1977: 431.

Contributieverhogingen vonden plaats in 1972, 1975 en 1977. Vol-

gens de ledenlijst van 1977 gaven zich in de periode 1972/1977 in

totaal 166 leden op, terwijl in 1977 26 werden afgevoerd wegens

overlijden, opzegging en wanbetaling. Geen rekening is gehouden

met reeds eerder afgevoerde leden uit de ledenlijsten van 1972 en

1975. Het jaar 1975 was een topjaar met 51 aanmeldingen en slechts

13 afvoeringen.

Bestuursvergaderingen
Een wisselend aantal "net een gemiddelde van 5,1.

Correspondentieblad
ft e t aantal bladzijden nam gestaag toe, waarna sinds 1975 weer een

daling optrad. Sinds 1974 werden ook illustraties ingevoerd.

Aantal pagina's in 1972: 89, 1973: 86, 1974: 103, 1975: 158, 1976:

133 en 1977: 120.

Basteria

In 1972 bedroeg het aantal pagina's 220 (hierin de feestbundel Van

Regteren Altena met 167 pp.), in 1973: 152, in 1974: 148, in 1975:

116, in 1976: 158 en in 1977: 100.

Van de fossielenatlas verscheen in 1972 aflevering 5 en in 1974

aflevering 6 van de tweede serie.

Bijzondere vermeldingen

1972 Oprichting Afdeling Rotterdam & Omstreken

1973 Redactiewisseling CB

Instelling Redactiecommissie Informatiebladen

Publicatie nieuwe statuten en reglementen

Informatieblad No. 1

Afschaffing lidmaatschap voor het leven

Activering Molluskencomité

1974 Herdruk fossielenatlas (eerste serie)

Afwijzing Stichting Ned.Malacologische Bibliotheek

4e lustrum Amsterdamse Malacologische Werkgroep

Informatieblad No. 2

Illustraties in CB

Enquête onder de leden

40-jarig verenigingsjubileum
1975 Uitslag enquête

European Invertebrate Survey

Sleutel op Nordsieck I en II

1976 Informatieblad No. 3

Gedrukte inlichtingenfolder

1977 Sleutel op Nordsieck III

Gedeeltelijke redactiewisseling Basteria

6e congres UME te Amsterdam

Groter formaat Basteria.

Welke gevolgtrekkingen moeten wij nu uit deze opsomming maken? Het

is mij vaak uit de correspondentie gebleken, dat men onze publica-

ties te moeilijk vindt, vooral Basteria, dat men doorgaans ervaart
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als een vakblad voor beroepsmalacologen. Het CB wordt het meest

gelezen en vooral de illustraties en de huidige aanpak worden op

prijs gesteld. Ook wordt een maandblad meer gewaardeerd dan een pu-

blicatie, welke een of twee keer per jaar. op onregelmatige tijdstippen

verschijnt. Vermoedelijk wil men een geïllustreerd maandblad, dat

niet al te wetenschappelijk is. Dit doet mij denken aan een suggestie

van ons medelid Prins om een nieuwe publicatie uit te geven onder

de-naam Altenia, dat wat kwaliteit betreft het midden zou'moeten

houden tussen het CB en Basteria.

Vergaderingen waarbij ook een bezoek aan een collectie of ten-

toonstelling worden geboden, trekken de meeste bezoekers. Duidelijk

is dit gebleken bij de bijeenkomsten te Haarlem met bezoek aan de ge-

bouwen van de Rijks Geologische Dienst en Teyler (65 en 52), terwijl

bijeenkomsten met een speciaal doel zoals de symposia over schelp-

groei (55) en zoögeografie (59) eveneens hoge ogen gooien.

Weekendexcursies trekken meer deelnemers dan bijv. halve, dagex-

cursies, zoals de voorjaarsexcursie naar Zeeland in 197'! ( 38). Bij-
zonder veel belangstelling was er ook voor de excursie naar Texel

in hetzelfde jaar waarbij het iTIOZ werd bezocht (43).
Merkwaardig is ook het feit dat het gemiddelde voor de huishoude-

lijke vergaderingen (38,6) hoger ligt dan dat voor de anatomische

(33,6) en dctermineerdagen (34,6). Wellicht hangt dit samen met

het bezoek aan de wetenschappelijke vergadering, dié vaak op dezelf-

de dag wordt gehouden. Het feit dat genoemde wetenschappelijke bij-

eenkomsten een jaar later (1973) zijn aangevangen doet het gemiddel-
de geen schade. Als men bijv. het aantal deelnemers aan de anatomi-

sche dag van 1978 (4.0) erbij optelt krijgt men toch een gemiddelde van

34,7» Hoe het ook zij, ik kan mij niet voorstellen dat men meer ge-
steld is op huishoudelijk gekissev/is dan. bijv. op het determineren

van schelpen.
Het hoogste aantal bezoekers aan een bijeenkomst trok het >0-

jarig jubileum van de NMV te Amsterdam (150) waaraan de geboden
verloting wel niet vreemd zal zijn geweest. Maar ook hier was weer

een tentoonstelling aan verbonden in het Zoölogisch Museum'. Door

nieuwe leden wordt steeds meer gevraagd naar tentoonstellingen van

collecties en gelegenheid om materiaal te kopen. Vaak wordt ge-

vraagd naar exposities van materiaal uit verzamelingen van de leden.

Dit doet mij denken aan de reizende expositie van onze Belgische

zustervereniging Gloria Maris, die zo'n groot succes heeft en waar-

door veel leden worden gewonnen. Ik vraag mij af of eens per jaar

een propagandadag voor de DMV in een dergelijke stijl niet wenselijk

zou zijn.

Voorts zou er in de toekomst meer aandacht moeten worden besteed

aan de natuurbescherming en het behoud van zeldzame soorten. Ook

zijn de fossiele schelpen hoe langer hoe meer op de achtergrond ge-

re.akt, ofschoon daaraan eveneens een grote behoefte bestaa.t, getui-

ge de deelname aan verenigingen als de W.T.K.G. en GEA. Door acti-

vering van het verzamelen van fossielen is wellicht het uitroeien

van levende dieren te voorkomen. Verder zijn, wc er nog steeds niet

in geslaagd een bloeiende jeugdafdeling van de grond te krijgen.

Dit waren enkele gedachten die bij mij opkwamen; misschien zijn er

bij de oplettende lezertjes zelf, door het lezen hiervan, enige

ideeën ontstaan, die zij bij het bestuur kenbaar willen maken. Een

vereniging kan men slechts d&n actief houden, wanneer er niet al-

leen vanuit het bestuur maar ook vanuit de kring der leden meege-

dacht en meegewerkt wordt.


