EVEN VOORSTELLEN: NIEUWE VOORZITTER EN
SECRETARIS NMV
Jacques Horsten, Voorzitter NMV, met ingang van 20-02-2016
Allereerst wil ik jullie hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie
mij schenken, en daarmee ook aan de medebestuurders Alfons en de
bekende gezichten Jorinde, André en Martijn. Het is jammer dat we
afscheid moeten nemen van Marian, Nico, Chiel en Aad. Zij hebben
uitermate veel werk verzet in het bestuur, en ik hoop en vertrouw
erop dat ze beschikbaar blijven voor andere verenigingsactiviteiten.
Ik kan me zo voorstellen dat het voor de meesten van jullie een
grote verrassing is dat ik hier nu sta als de nieuwe voorzitter van de
NMV. Ook ikzelf had dat tot een half jaar geleden nooit kunnen denken. Omdat ik nog maar kort
lid ben van deze vereniging lijkt het me gewenst dat ik me nader aan jullie voorstel.
Ik ben in 1946 in Tilburg geboren. Na het behalen van mijn Gymnasiumdiploma ben ik in
1965 in Wageningen gaan studeren. Zeven jaar later ben ik afgestudeerd in de plantenveredeling, met als bijvakken de fytopathologie, de virologie en de genetica. In 1973 vertrok ik naar
Duitsland om een promotieonderzoek te doen aan de universiteit van Göttingen. In dit onderzoek heb ik het gedrag bestudeerd van twee pathogene schimmels in de tarweteelt, namelijk
Cercosporella en Septoria. Het lukte me om aan te tonen dat de populaties, onder invloed van
enkele fungiciden, resistentie tegen deze fungiciden opbouwden. In 1979 ben ik hierop gepromoveerd bij prof. Dekker in Wageningen. Daarna heb ik 35 jaar gewerkt bij enkele bedrijven
uit de gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Ik heb in die tijd functies bekleed op het vlak van
registratie, ontwikkeling, commercie en export. Sinds 3 jaar ben ik met pensioen.
Hoe ben ik met de NMV in aanraking gekomen? Dat was via Aad Termorshuizen. We zaten
in een commissie die in 2012 een internationaal congres moest organiseren voor de Koninklijke
Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging. Daarvan ben ik namelijk sinds 2011 secretaris.
Ik was in 2012 bezig met de NatuurgidsenOpleiding van het IVN en daar raakte ik op slag
buitengewoon geïnteresseerd in paddenstoelen. Dat vertelde ik Aad, die meteen vroeg of ik lid
wilde worden van de NMV. Ik kende de hele club niet, maar Aad overtuigde me; ter plekke heb
ik hem 25 euro betaald, en per 2013 ben ik dus lid van de NMV. Omdat ik in Zeist woon, heb ik
regelmatig deelgenomen aan excursies van het district Utrecht.
Omdat ik vind dat je niet enkel een consumerend lid van een vereniging moet zijn, maar
ook, naar vermogen, iets terug moet geven, heb ik me aangemeld toen er een oproep in Coolia
verscheen om dia’s te scannen. Dat heb ik geweten. In een paar maanden tijds heb ik meerdere
duizenden dia’s van Chiel gescand. Vanwege dit contact ben ik even later gevraagd om lid
te worden van de Werkweekcommissie. In oktober heb ik deelgenomen aan de binnenlandse
werkweek in Diffelen. Zo ben ik ook met andere NMV-ers in contact gekomen. Voor het eerst
sinds 1985, toen ik met mijn vrouw een trektocht door de Himalaya in Nepal maakte, heb ik
weer op een slaapzaal geslapen! Een aparte ervaring, moet ik zeggen.
In september vorig jaar ben ik door Aad benaderd met de vraag of ik interesse had om
voorzitter te worden. Ik had hem namelijk regelmatig gezegd dat hij in voorkomende gevallen
een beroep op mij kon doen. Daar heb ik, na een uitermate plezierig en instructief gesprek bij
Aad thuis, vrij kort daarna positief op geantwoord .
Ik ben me er terdege van bewust dat dit het gevolg is van een incident dat, voor de meesten
van ons, tijdens de vorige ALV volkomen onverwacht, aan de oppervlakte kwam. Ik zal hier
verder niet op ingaan, anders dan dat dit mede de aanleiding was voor de voorzitter en de
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secretaris om het na één termijn voor gezien te houden. Om andere redenen traden ook Nico
en Chiel terug. Dat is allemaal uitermate betreurenswaardig en betekent een groot verlies aan
bestuurlijke kennis van de vereniging. De les die we hieruit kunnen leren: praat niet over elkaar,
maar mét elkaar.
Samen met penningmeester André, PR man Martijn, en last but not least onze wetenschapper Jorinde zullen we de vereniging naar beste eer en vermogen gaan leiden. En als u graag
deel uitmaakt van dit Dream Team: we zoeken nog een Ambassadeur. Maar ook in diverse
commissies zijn er genoeg vacatures.
Als bestuur zijn we voornemens om een beleidsplan te gaan maken voor de vereniging. Daar
zullen we ons de komende tijd vooral mee bezig houden. Wat ons zorgen baart, en dat is niet
alleen in deze vereniging het geval, is het toenemend clientelisme in verenigingen. Nu hebben
wij gelukkig erg veel actieve leden, kijk maar eens naar de opkomst bij de Ledenvergadering en
bij de Nieuwjaarsbijeenkomst. De goeden niet te na gesproken, maar leden vragen zich vaak af:
wat kan de vereniging doen voor mij? En niet: wat kan ik voor de vereniging doen? Of: wanneer
is de Werkweek, en niet: kan ik meehelpen bij de organisatie of invulling van de Werkweek.?
Het is een uitdaging voor ons als bestuur om hier verbetering in te brengen. Om in mycologische termen te blijven: we zoeken ‘mycorrhiza-leden’. Leden die iets geven aan de wortels
van de verenigingsboom, en die in ruil daarvoor door diezelfde boom gevoed worden. Zodat
beide daar beter van worden. Onder andere hieraan gaan we de komende tijd werken. Wij zullen
u regelmatig op de hoogte houden.
Alfons Vaessen, secretaris NMV met ingang van 20-02-2016
Sinds mijn twaalfde ben ik actief bezig met natuurstudie. Ik werd toen lid van de Katholieke
Jeugdorganisatie voor Natuurstudie (KJN) en later, na de fusie met de CJN, van de ACJN. Nadat
ik ouwe sok werd, ben ik lid geworden van de KNNV. Sinds 2002
ben ik lid van de NMV.
Zowel bij de KJN, de ACJN als de KNNV heb ik in het hoofdbestuur gezeten. Bij de KNNV ben ik hoofdredacteur van Natura
geweest. Momenteel ben ik bestuurslid van de KNNV-afdeling
Haarlem e.o. Hier coördineer ik ook een paddenstoelenstudiegroep.
Beroepsmatig ben ik opgeleid tot leraar aardrijkskunde en
Nederlands. Maar vrijwel mijn hele loopbaan heb ik gewerkt bij
een aantal (grote) uitgeverijen in diverse redactiefuncties, waaronder hoofd bureauredactie, en als projectmanager. Op dit moment
ben ik werkloos.
Ik ben altijd erg actief geweest met natuurstudie, waarbij met name paddenstoelen en een
aantal groepen vliegen, zoals zweefvliegen, wapenvliegen en blaaskopvliegen, mijn interesse
hebben. Ook maak ik graag macrofoto’s.
Op het gebied van paddenstoelen ben ik vooral actief in drie paddenstoelgroepen van de
KNNV-afdeling Haarlem: wasplaten en houtzwammen in de Amsterdamse Waterleidingduinen,
en de studiegroep in Koningshof. Ik monitor sinds 2001 een aantal NEM-proefvlakken in
Elswout en ik ben actief in het zeereepproject. Daarnaast ben ik monitoringvrijwilliger voor
Staatsbosbeheer in Elswout. Binnen de NMV ben ik actief in de Commissie Excursies en
Werkweken, waarbij ik me vooral concentreer op de Binnenlandse Werkweek.
Als secretaris hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het meer bekend maken aan het belang van paddenstoelen voor het natuurbeheer. Ik wil mij inzetten voor het verder ontwikkelen
van de NMV en uiteraard wil ik de verenigingszaken in goede banen leiden.
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