
26 Corresp. -blad Ned. Malac. Ver., No. 289 (maart 1996)

Op naar de voorjaarsvergadering

De bestuurswisseling

De zittingsperioden van de verschillende bestuursleden overlappen

elkaar. Daardoor is vrij regelmatig in de voorjaarsvergadering het

onderwerp bestuurswisseling aan de orde. Niets bijzonders dus,

zult u zeggen. Maar deze keer vergist u zich. Want het is niemand

minder dan de voorzitter die na zes jaar de hamer aan iemand

anders gaat overdragen. Zoals gebruikelijk had het bestuur zich er

vroegtijdig van verzekerd dat iemand in principe bereid is deze

taak op zich te nemen. Jaap Vermeulen heeft zich in september
bereid getoond een stoel op te schuiven achter de bestuurstafel.

Toch hebben wij besloten een open positie in te nemen. Daarom is

er tijdens de najaarsvergadering een oproep gedaan om met sugges-

ties te komen. Inmiddels is de curator Mollusca van het museum in

Amsterdam, dr. Siebrecht van der Spoel, door een groep leden als

kandidaat aangemeld. Er zal dus tijdens de voorjaarsvergadering

gekozen kunnen worden tussen twee personen.

Los hiervan heeft het bestuur gemeend dat uitbreiding met een

algemeen bestuurslid gewenst is. Wij zijn verheugd dat de heer A.

bij de Vaate zich hiervoor beschikbaar stelt.

De veiling

Het bestuur heeft de heer Backhuys bereid gevonden, ook na zijn
aftreden als voorzitter, als veilingmeester te fungeren. Naar

verluidt zullen in deze veiling weer enkele zeldzame en

interessante malacologische zaken onder de hamer gaan. Maar ook u

heeft de gelegenheid een bijdrage te leveren. Kijk uw hobbyhoek,
boeken- en ladenkast of archief nog eens na of u zaken vindt die u

dubbel heeft of weg wilt doen. Voor uw collega-malacologen kan dit

juist iets interessants zijn.
Uw inbreng voor de veiling kunt u ter vergadering inleveren. De

heer Backhuys (071 - 517 0208) hoort graag wat u gaat meebrengen.

Bram Breure

Los van het convocaat dat u elders in dit CB vindt, wil ik graag

uw aandacht vragen voor de komende voorjaarsvergadering. Daarin

staan twee bijzondere dingen te gebeuren: de bestuurswisseling en

een veiling.


