VACATURE LANDELIJK COÖRDINATOR
PADDENSTOELENMEETNETTEN
De Paddenstoelenstichting is per 1 april 2017 op zoek naar een Landelijk coördinator Paddenstoelenmeetnetten. De huidige coördinator, Menno Boomsluiter, heeft te
kennen gegeven zijn activiteiten per 1 april 2017 te willen beëindigen. Het betreft de
Paddenstoelenmeetnetten Bospaddenstoelen, Zeereepproject en Moerassoortenproject. Het
gaat om zo’n 50 werkdagen, verspreid over het hele jaar. Er is geen dienstverband met de
Paddenstoelenstichting, maar men wordt op contractbasis betaald door het Ministerie van EZ.
Bewaking van het contract ligt bij de Themaleider WOT-Netwerk Ecologische Monitoring
bij Stichting DLO / Alterra.
We zijn op zoek naar iemand die:
1. ervaring heeft met projectmatig werken;
2. goed overweg kan met databasebeheer incl. zorgvuldige dataopslag;
3. voldoende kennis heeft van paddenstoelen en de ecologie ervan;
4. vrijwilligers goed kan enthousiasmeren;
5. zich goed schriftelijk kan uitdrukken (jaarlijkse Nieuwsbrief) en resultaten kritisch kan
analyseren.
Een voordeel kan zijn als de kandidaat is ingevoerd binnen de PGO-wereld (Particuliere
Gegevensbeherende Organisatie). De kandidaat dient ambitie te hebben voor een langere
periode beschikbaar te zijn, ook al wordt het contract met het Ministerie van EZ iedere keer
slechts voor 1 jaar afgesloten.
In het project fungeert Chiel Noordeloos op dit moment als wetenschappelijk coördinator
en Peter Eenshuistra als mede-coördinator voor Zuidwest-Nederland.
Wie belangstelling heeft voor deze functie verzoeken wij uiterlijk 1 november 2016
schriftelijk te reageren met een sollicitatiebrief en CV in een e-mail aan de secretaris van
de Paddenstoelenstichting, Joost Kazus (j.j.kazus@planet.nl) en cc. aan de voorzitter van de
Paddenstoelenstichting, Thom Kuyper (thom.kuyper@wur.nl). Uiteraard zal alle correspondentie vertrouwelijk behandeld worden. Wie meer wil weten over de inhoud van de functie
kan ook terecht bij Menno Boomsluiter (mennowb@xs4all.nl).
Het bestuur van de Paddenstoelenstichting
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2017
De volgende Nieuwjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 14 januari 2017 in het
WICC te Wageningen. Iedereen die een praatje wil houden (bij voorkeur met plaatjes), kan
zich voor 1 november opgeven bij de secretaris, Alfons Vaessen, graag met duur van het
praatje, de titel en eventueel benodigde hulpmiddelen. Het programma en eventuele verdere
bijzonderheden zullen in de volgende Coolia worden gepubliceerd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 25 februari 2017 in
Utrecht. De zaal in het Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS) in Utrecht is weer
beschikbaar. Waarschijnlijk is de bibliotheek nog niet te bezoeken, waardoor er in de middag enkel de traditionele boekverkoop kan plaatsvinden. Agenda en verdere bijzonderheden
worden in de volgende Coolia gepubliceerd.

FLORADAG 2017
De Floradag vindt plaats op zaterdag 8 april in De Koningshof te Doorn. Doordat Naturalis
verbouwd wordt is de zaal daar niet beschikbaar. Het voorlopige programma wordt in de
volgende Coolia gepubliceerd.

CHEMICALIËNVERKOOP NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Zoals bekend worden op de nieuwjaarsbijeenkomst diverse chemicaliën verkocht. Deze zijn
echter alleen op bestelling leverbaar. Omdat de laatste jaren het aantal bestellingen sterk is
toegenomen, is het onmogelijk geworden dit binnen korte tijd te realiseren. Vandaar dat we
uw bestelling graag vóór 15 november tegemoet zien. Bestellingen voor deze datum worden
zeker gehonoreerd. Van bestellingen die later binnenkomen is het niet zeker dat we op de
nieuwjaarsbijeenkomst het bestelde hebben.
De volgende chemicaliën kunnen worden besteld: Ammonia, KOH 5%, KOH 10%, Melzer’s
reagens, Lugol, Lugol Baralse Lösung, Katoenblauw, Congorood en Immersieolie, dekglaasjes en objectglaasjes. De chemicaliën zitten in flesjes van 10 ml, die voorzien zijn van een
spatel. Bestellingen voor 15 november bij Atte van den Berg. Email:atte@xs4all.nl of per
post: Atte van den Berg, Wittemerslag 17, 8131 WH Wijhe.

OVERLEDEN
Hr. H. Baron te Terwispel op 28 december 2015
Hr. A. (Ab) Hebing te Barneveld op 20 juli 2016.
Hr. F. (Frans) Stokman te Lelystad op 30 juli 2016 (zie In Memoriam elders in deze Coolia)
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