VAN DE VOORZITTER
Inmiddels zijn we als nieuw bestuur al weer een half jaartje ‘in charge’. Deze periode stond
vooral in het teken van kennis maken, niet alleen met de andere bestuursleden, maar ook met
collega-organisaties zoals Ravon, Floron en Vlinderstichting, om er een paar te noemen. De
eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling vond op 23 maart bij mij thuis in Zeist
plaats. Het grootste deel van de vergadering was ingeruimd voor thema’s als: ‘Hoe gaan we
werken als bestuur’ en ‘Wat moeten we als bestuur aanpakken’. Dat was een nuttige exercitie,
waarbij ook al diverse knelpunten werden gesignaleerd. Wij zijn als bestuur voornemens om
een beleidsplan te gaan maken, waarbij de voor het najaar geplande gesprekken met de consuls
en coördinatoren hopelijk voldoende stof tot nadenken zullen opleveren. Maar we gaan ook in
gesprek met vertegenwoordigers van werkgroepen en commissies. Zo heb ik eind juli al een
gesprek gehad met Eef Arnolds en begin augustus met Nico Dam. Uit al deze gesprekken moet
de richting voortkomen waar we als NMV naar toe willen. En daar gaan we dan de nodige acties
op ondernemen, indachtig het Chinese spreekwoord: “Als je niet weet waar je naar toe wilt, dan
maakt het ook niet uit welke weg je ingaat”. Op 11 mei vond de tweede bestuursvergadering
plaats. Daarbij kwam een groot aantal onderwerpen aan de orde, zoals het formeren van de
jury voor de Cool en van der Lek prijs 2017, wat gaan we doen aan de Europese dag van de
paddenstoel op 24 september, diverse vacatures voor bestuur en consuls en commissies, het
nodige vernieuwen van folders en brochures, de erfenis van Ger van Zanen, de ANBI-status,
verzekeringen, vaststellen data voor de Nieuwjaarsbijeenkomst, ALV en Floradag 2017, de
Werkweken enzovoort. Al deze zaken zijn niet even belangrijk of urgent, maar ze verdienen wel
de nodige aandacht.
Zoals boven beschreven hebben we ook met externe relaties kennis gemaakt. Op 26 april
heb ik met Alfons Vaessen een bezoek gebracht aan Rob van Westrienen (RAVON) en Laurens
Sparrius (BLWG, Verspreidingsatlas) te Nijmegen. Naast kennismaking was het doel van
deze bijeenkomst om te zien waar we (beter) kunnen samenwerken, zoals op het vlak van de
Verspreidingsatlas en de rol van onze KC hierbij. Inzake de door de overheid beschikbaar gestelde gelden is er de nodige ruimte om hier meer van toegekend te krijgen, mits er goede
projectvoorstellen voor scholing en onderzoek tegenover staan. Momenteel is maar 1,5% van
deze beschikbare gelden aan de NMV toegekend. Hier ligt dus een uitdaging voor ons als NMV.
Eind juni togen Alfons en ik naar Winterswijk. Aanleiding was het bericht dat Hotel
Frerikshof van eigenaar was veranderd, en we wilden er zeker van zijn dat onze afspraken
voor de Werkweek nog geldig waren. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Het belooft met 30
deelnemers een mooie week te worden, met ook genoeg ruimte voor training en opleiding. Op
7 juli woonde ik in Utrecht de jaarvergadering bij van het algemeen bestuur van de Stichting
Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) en van de partijen die samenwerken in de Nationale
Databank Flora en Fauna (NDFF). Daar kon ik kennis maken met vertegenwoordigers van
de Zoogdiervereniging, Vlinderstichting, Sovon, BLWG, Ravon, Floron, Naturalis, EIS en
Anemoon. Dit zijn kortweg PGO’s, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties. En ik maar
denken dat die G voor Groen stond. Een handiger benaming is: Soortenorganisaties. Een van de
besluiten was om de naam VOFF te wijzigen in Stichting SoortenNL.
Als dit blad verschijnt is het paddenstoelenseizoen al weer in volle gang. Ik dank bij voorbaat al die honderden vrijwilligers die weer actief op pad gaan om paddenstoelen te tellen en te
determineren. Dat is een van de kerntaken van onze vereniging.
Jacques Horsten, 10 augustus 2016
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