verhoging van de contributie
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 februari 2009 heeft het voorstel van het bestuur om de contributie per 2010 te verhogen goedgekeurd. Tijdens deze ALV is dit toegelicht:
de verhoging is nodig vanwege de toegenomen drukkosten voor Coolia nu deze permanent
full-colour geproduceerd wordt, en vanwege de gestegen algemene kosten (sinds 1990, toen
de contributie voor het laatst verhoogd werd). Met ingang van 2010 zijn de contributies als
volgt:
gewoon lid			
huisgenoot- en juniorlid
buitenlandlid			
huisgenootbuitenlandlid
lid voor het leven		
huisgenootlid voor het leven

€ 25,00 (was € 20,00)
€ 12,50 (was € 10,00)
€ 30,00 (was € 25,00)
€ 15,00 (was € 12,50)
€ 425,00 (was € 340,00)
€ 212,50 (was € 170,00)

Eventuele opzeggingen moeten uiterlijk 1 november bij de ledenadministratie gemeld
worden (nmvleden@mycologen.nl).
De contributies dienen te worden voldaan vóór begin februari 2010, maar u kunt natuurlijk nu ook al betalen (giro 90902 tnv NMV te Doorwerth). Dit wordt automatisch gedaan
als u een “M” vindt op uw adreslabel. Als u de penningmeester werk wilt besparen, machtig
hem dan het bedrag van uw rekening af te schrijven. Het machtigingsformulier kunt u bij hem
opvragen, of downloaden van: http://www.mycologen.nl/downloads/machtigingskaart.pdf
Note for our foreign members: as from 2010 the annual fee will be € 30,00.
Aad Termorshuizen, Penningmeester NMV

Op zoek naar een enthousiaste paddenstoelkenner
Groene Takken gaat samenwerken met de Hof van Twello in Twello op het gebied van (eetbare) paddenstoelen. Wij willen meer aandacht besteden aan het zelf kweken van eetbare
paddenstoelen en willen de mogelijkheden van eetbare paddenstoelen ook aan de consument
laten zien. Ideeën willen wij ontwikkelen en omzetten in daden. Daarvoor hebben wij hulp
nodig. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste paddenstoelkenner met veel praktische ervaring
in het kweken van paddenstoelen die in haar/zijn vrije tijd met ons samen willen werken.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pip Gilmore van Groene Takken of met
Gert Jan Jansen van Hof van Twello: Pip Gilmore, info@groenetakken.nl , 06-42223785,
www.groenetakken.nl, Gert Jan Jansen, info@hofvantwello.nl, www.hofvantwello.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst: 9 januari 2010
Onze volgende nieuwjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 9 januari 2010 in het
WICC te Wageningen. Iedereen die een praatje (bij voorkeur met plaatjes) wil houden kan
zich voor 1 november opgeven bij de secretaris, Jac Gelderblom, graag met de duur van het
praatje, de titel en eventueel benodigde hulpmiddelen (beamer, dia's o.i.d.). Het programma
en eventueel verdere bijzonderheden zullen in de volgende Coolia worden gepubliceerd.
Jac Gelderblom, Secretaris NMV

WEEKEND TEXEL
Het is nog mogelijk u op te geven voor het WEEKEND TEXEL van 20 t/m 22 november
2009. Organisatie Marcel Groenendaal 0222-322321. Voor het verblijf aldaar zelf opgeven
bij Stayokay Texel. In de excursiebijlage zomer/najaar 2009 stond een verkeerd telefoonnr.
van Stayokay Texel vermeld. Het goede telefoonnummer is: 0222-315441. Verdere info bij
texel@stayokay.com

MycoKey 3.2
De recent gepubliceerde “Funga Nordica” (zie Coolia 52(2): 120–122 voor een recensie)
ging vergezeld van een DVD met daarop MycoKey 3.1: alle sleutels en heel veel foto’s van
de opgenomen soorten. Van deze DVD is nu een update beschikbaar: MycoKey 3.2. Zie de
website, http://www.mycokey.com/newMycoKeySite/ , voor meer info.

John Reijnderslezing Amstelveen
Op 27 januari 2010 vindt de tiende “John Reijnderslezing” plaats in Amstelveen. Deze lezingencyclus is in 2000 gestart na het overlijden van de Badhoevedorpse natuurkenner John
Reijnders. Deze tiende editie van de lezing staat weer geheel in het teken van de paddenstoel
en wordt gehouden door Jan Meyvogel. Tevens wordt dezelfde avond het dertigjarig bestaan
van de Amstelveense afdeling van het IVN gevierd. Naast de tiende John Reijnderslezing is
er ook nog een vogellezing door Steven Ruiter, ornitholoog en publicist.
De avond vindt plaats in het Congrescentrum in het Amstelveense Stadshart, op een minuut
lopen van het busstation. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en de
toegang is gratis. Voor meer informatie: www.ivn-amstelveen.nl
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Rectificatie
In het artikel “De buitenlandse werkweek 2008 in Tsjechië”, paragraaf “Bomen en bossen in
Zuid-Moravië”, (Coolia 52 (3), 171–173), is een aantal storende (type)fouten geslopen:
(sub) 2. Thayatal bij Masovice: - Quercus petraeae moet zijn: Quercus petraea; - Q. frainetti moet zijn: Q. frainetto.
(sub) 3. Hellingtop en kalktop bij Pavlov: - Staphyllea moet zijn: Staphylea; - Sesile oceum
moet zijn: Seseli osseum; - Centaurea stoibo moet zijn: C. stoebe; - Phleum phloides moet
zijn: P. phleoides; - Sanguinea minor moet zijn: Sanguisorba minor; - Potentilla arenarea
moet zijn: P. arenaria; - Verbena lychitis moet zijn: Verbascum lychnitis.
(sub) 4. Thayatal bij Ciňov: - Rosa jundzilii moet zijn: R. jundzillii.

In memoriam Ab Perdeck (1923-2009)
Op 21 mei 2009 overleed Ab Perdeck, enthousiast en trouw lid van de paddenstoelenwerkgroep Wageningen. Het heeft misschien maar weinig gescheeld of Ab was professioneel
mycoloog geworden, want in 1950 en 1951 publiceerde hij twee artikelen over de stuifzwammen van Nederland, het ene, uitgebreide artikel in het wetenschappelijke tijdschrift
Blumea (Revision of the Lycoperdaceae of the Netherlands. Blumea 6: 480-516), het andere
in Fungus (De stuifzwammen (Lycoperdaceae) van Nederland. Fungus 21: 26-32). Daarna
koos hij echter voor de vogels, en ontbrak het hem aan tijd om daarnaast nog paddenstoelen
te blijven bestuderen. Daar kwam pas vier jaar geleden verandering in, toen hij wederom lid
werd van de Vereniging, een microscoop kocht, en deelnam aan de bijeenkomsten van de
paddenstoelenwerkgroep in Wageningen.
Velen zullen hem kennen als enthousiast deelnemer aan vele excursies. Tijdens excursies
wilde Ab graag collecties ter bestudering meenemen. De gretigheid waarmee hij dan vooraan
in de rij stond voor zijn aandeel, vriendelijk maar tegelijk met een blik van urgentie in zijn
ogen, tekent hem. De zes kilometer lange roestenexcursie van juni 2008 moet voor Ab behoorlijk afmattend zijn geweest. Toch was hij de zondag erna de eerste die zijn determinaties
aanleverde, inclusief een uitgebreide toelichting daarbij.
Ab zal voor ons hét voorbeeld blijven hoe je op hoge leeftijd nog midden in het leven
kan staan.
Aad Termorshuizen en Lies Jansen
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