VAN DE VOORZITTER
De Algemene ledenvergadering van 25 februari 2017 vond plaats op het Westerdijk Fungal
Biodiversity Institute, het voormalige Centraalbureau voor Schimmelcultures. Het doet ons
deugd dat dit belangrijke instituut vernoemd is naar een van de oprichters van onze vereniging!
Op de vergadering waren 69 leden aanwezig. Er is een aantal belangrijke besluiten genomen
die ik hieronder kort zal toelichten. Allereerst zijn we content dat het bestuur versterkt is met
de benoeming van Annelies Jansen, die als vice-voorzitter zal gaan fungeren. Het voorstel van
het bestuur om de contributie met €5 te verhogen vond een ruime meerderheid. Het is helaas
zo dat we geconfronteerd worden met toenemende kosten zoals voor Coolia en Nature Today,
terwijl de rente-inkomsten sterk gedaald zijn. Daardoor blijft er nauwelijks financiële ruimte
meer over voor andere noodzakelijke activiteiten. Het bestuur kwam met een voorstel voor de
besteding van de erfenis van Ger van Zanen. Deze zal besteed worden aan het verbeteren van
het mycologisch niveau van de NMV, door het uitvoeren van projecten die gericht zijn op het
overdragen van kennis aan haar leden. Daarbij moet gedacht worden aan opleidingen en cursussen, het maken van lesmateriaal en /of films. Ook zal er de mogelijkheid zijn tot het financieren
van mycologische publicaties. Ook het medefinancieren van DNA-barcoding behoort tot de
mogelijkheden. De vergadering ging akkoord met deze voorstellen, die door het bestuur nader
uitgewerkt zullen worden. Vervolgens zullen de plannen ter beoordeling aan enkele commissies
worden voorgelegd en daarna aan een panel van geselecteerde leden. Het bestuur zal op de volgende ALV hierover rapporteren. Een ander belangrijk besluit ging over Coolia. Enkele leden
vroegen zich af of het niet beter was om Coolia voortaan als E-magazine uit te geven, waardoor
ook aanzienlijk op de uitgaven bespaard kan worden. Op voorstel van de vergadering zegde
het bestuur toe om een commissie te formeren, die dit gaat onderzoeken, maar ook alles wat
verder met Coolia en met de plaats van de redactie in de vereniging te maken heeft. Inmiddels
heeft het bestuur de commissie samengesteld, die bestaat uit: Chiel Noordeloos, Eduard Osieck,
Martin Gotink, Melchior van Tweel en Thom Kuyper. Het bestuur heeft ongeveer 40 vragen geformuleerd waarover zij graag geadviseerd wil worden. Uiterlijk 1 november zal de commissie
aan het bestuur rapporteren. Op de volgende ALV zal het bestuur de leden over de uitkomsten
informeren. Op 8 april was de traditionele Floradag; vanwege de verbouwing van Naturalis
vond deze plaats in Doorn. Er was een prima opkomst van 80 leden. Door de Wetenschappelijke
Commissie was er weer een interessant programma samengesteld. Het ochtendprogramma was
gewijd aan Trilzwammen. Het is in ecologisch, taxonomisch en ook biologisch opzicht een
zeer diverse en verrassende groep paddenstoelen. Dat bleek ook uit de voordracht van onze
Spaanse gast Ana Millanes, over trilzwammen die parasiteren op bepaalde korstmossoorten. In
het “Phragmoproject” wordt door NMV-leden gewerkt aan het bestuderen van trilzwammen.
Het middagprogramma was gewijd aan het DNA-Barcodeproject en de gevolgen daarvan voor
de soorten-indeling bij Melkzwammen, Russula’s, Satijnzwammen en Gordijnzwammen. Het
bleek dat er heel wat verandert in de traditionele stambomen door deze DNA-analyses. Op 21
april bracht een delegatie van het bestuur, bestaande uit Annelies Jansen, Jorinde Nuytinck en
uw voorzitter, een kennismakingsbezoek aan het Westerdijk Instituut. Van hun kant waren aanwezig: de directeur Pedro Crous, de directeur bedrijfsvoering Mariette Oosterwegel en Gerard
Verkleij. In een open gesprek werd verkend hoe wij meer kunnen samenwerken, zoals op het
gebied van kennisoverdracht over de macrofungi en bij het Citizen Science-project. In het kader
van dat project worden uit het hele land grondmonsters opgestuurd die vervolgens in het instituut geanalyseerd worden. Er bleken verrassend veel nieuwe soorten gevonden te worden, die
dan de naam van de inzender krijgen. Dit gesprek krijgt zeker een vervolg.
Jacques Horsten, mei 2017
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