VAN DE VOORZITTER
Op 13 januari vond de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Wageningen. We
konden ruim 150 leden begroeten die niet alleen genoten van het gevarieerde programma
maar die vooral ook de onderlinge persoonlijke banden weer konden aanhalen tijdens de
pauzes. Zelf mocht ik namens het Bestuur weer de nieuwjaarstoespraak houden, waarvan ik hieronder de belangrijkste passages herhaal, zodat ook zij die niet aanwezig waren
er kennis van kunnen nemen. Daarbij beperk ik me in hoofdzaak tot belangrijke plannen
en gebeurtenissen voor 2018 en voeg er een aantal zaken aan toe, die inmiddels hebben
plaatsgevonden.
Tijdens de ALV van februari 2017 werd besloten een commissie in te stellen om een
advies uit te brengen aan het bestuur over publicitaire zaken in de breedste zin van het
woord. Dat gedegen rapport is inmiddels klaar. Het bestuur heeft voorstellen uitgewerkt
naar aanleiding van dit rapport en die zijn op de ALV van 2018 besproken. De commissie heeft zeer zorgvuldig en gedegen gewerkt. Dank daarvoor. Besloten werd o.a.
om Coolia in de huidige gedrukte vorm te handhaven, om van de Cooliaredactie een
bestuurscommissie te maken en een redactiestatuut op te stellen. Tevens is besloten een
bestuurscommissie in te stellen die zich bezig houdt met digitale media, in het bijzonder
de website en de artikelen voor Nature Today.
Het bestuur kwam in de ALV van 2017 met een voorstel om het legaat van Ger van
Zanen aan te wenden om het mycologisch kennisniveau van de NMV te verhogen. Het
bestuur kreeg het groene licht om hiermee verder te gaan. In de loop van 2017 hebben we
een voorstel uitgewerkt dat eerst aan de bestaande commissies is voorgelegd. Een tweede
versie werd vervolgens naar een 70-tal leden gestuurd. Hun opmerkingen zijn verwerkt
in een concept eindversie, dat aan de ALV van 2018 ter goedkeuring is voorgelegd..
Nadat vice-voorzitter Annelies Jansen de voorstellen had toegelicht en enkele vragen
beantwoord, keurde de vergadering deze voorstellen goed. In een volgende Coolia zullen
we meer in detail hierover berichten.
In oktober zijn we benaderd door Pedro Crous, directeur van het Westerdijk Institute.
Daar had men het plan opgevat om een bod uit brengen om het International Mycological
Congress in 2022 te mogen organiseren. Zij vroegen ons of we mee wilden doen, niet
alleen vanwege onze kennis van de macrofungi, maar bovenal ook omdat een dergelijk
bod door een nationale mycologische vereniging moet worden uitgebracht. Inmiddels is
er een zogenaamd ‘bidbook’ uitgebracht en de strijd gaat nu enkel nog tussen Changchun
(China) en Amsterdam. De uitslag wordt over enkele maanden verwacht.
Er is ook een punt van zorg. Veel belangrijke verenigingstaken worden door een
klein groepje leden uitgevoerd. Noodgedwongen zijn er daarom diverse leden die dubbelfuncties uitoefenen. Het is spijtig te moeten constateren dat er bijna geen nieuwe
instroom komt van leden die tot een commissie willen toetreden. Graag herhaal ik mijn
eerdere uitspraak: “Bedenk niet wat de vereniging voor jou kan doen, maar wat jij voor
de vereniging zou willen doen.” Er zijn genoeg vacatures, in het Bestuur zoeken we met
spoed iemand die de PR -taken wil coördineren en ook de Werkweekcommissie kan
nieuwe leden gebruiken.
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Toen ik het overzicht schreef van de activiteiten in 2017 kon ik me niet aan de indruk
onttrekken dat we jaar in jaar uit als vereniging veelal dezelfde activiteiten ontplooien.
Natuurlijk is het erg belangrijk dat we dit doen, maar het is voorspelbaar geworden. Als
het hierbij blijft, betekent dit dat we niet vernieuwend bezig zijn. Uit de ledenraadpleging
over het legaat kwam naar voren dat diverse leden dit ook signaleren en ook vernieuwende ideeën aandragen. Dat is heel goed! Als Bestuur gaan we de uitdaging aan om nieuw
elan in de vereniging te brengen. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jullie
hulp bij nodig! In de voorstellen voor het Legaat zijn we op de ALV met een aantal zaken
gekomen. Om een voorbeeld te noemen: we kiezen elk jaar de paddenstoel van het jaar.
Waarom niet ook een biotoop van het jaar, waar we dan een deel van de NMV-excursies
op concentreren? En dan aan het eind van het seizoen een studiedag waar de resultaten
gepresenteerd en besproken worden.
Dit jaar gaan we meedoen aan het 5000-soortenjaar van het Nationaal Park Hollands
Duin. Het betreft een groot gebied, dat loopt van Hoek van Holland tot aan de grens met
Noord-Holland. Het doel van het project is om te komen tot een zo compleet mogelijke lijst van soorten met reguliere inventarisaties van planten, paddenstoelen en dieren.
Daarnaast zal Naturalis DNA-technieken inzetten. Er zullen activiteiten georganiseerd
worden door meer dan 20 regionale en landelijke werkgroepen en verenigingen. Naar
verwachting zullen 500 tot 1000 waarnemers een bijdrage leveren.
We willen ook ons voorlichtingsmateriaal actualiseren. Het is natuurlijk leuk als de
IVN een boekje over paddenstoelen uitgeeft, maar wij zijn toch de mycologische vereniging? Dan moet het initiatief toch bij ons liggen! Of zie ik dat verkeerd?
Verder willen we dit jaar het 110-jarig bestaan van onze Vereniging herdenken, met
onder andere een speciale bijeenkomst in het najaar. Concrete plannen worden nog uitgewerkt. We hebben al wel het ganzenbordspel laten herdrukken, dat 100 jaar geleden
door Catharina Cool is ontworpen.
Van ons erelid Bernhard de Vries is inmiddels een boekje verschenen met tekeningen van microscopische structuren van circa 60 bijzondere soorten op het gebied van
Bernhards specialisme: de ‘Fungi Minori’. Met teksten waarom dit van die leuke fungi
zijn en hopelijk ook nog her en der een van zijn leuke gedichtjes. Het boekje kan bij hem
besteld worden (zie bij de ‘Boekbesprekingen’ in deze Coolia).
Tot slot wil ik nog een hernieuwde oproep aan jullie doen. Laten we 2018 weer
uitroepen tot het jaar van de verdraagzaamheid. Het is voor mij nog steeds moeilijk te
begrijpen dat er soms zoveel commotie, zowel verbaal als geschreven, kan ontstaan over
het al dan niet juist determineren van een paddenstoel. Ik doe een oproep aan allen om te
beseffen dat we een pluriforme vereniging zijn met diverse kennisniveaus over paddenstoelen. Beginnende mycologen beseffen doorgaans heel goed dat ze nog veel moeten
leren; maar ook zij kunnen bijzondere waarnemingen doen en deze goed determineren.
Dat zij deze dan ter bevestiging aan ervaren mycologen voorleggen is logisch en ook
zeer te waarderen. Ga alsjeblieft op een respectvolle en volwassen manier hiermee om.
Als we daar in slagen dan gaan we een mooi jaar tegemoet.
Ik wens jullie namens het gehele Bestuur een gezond en voorspoedig 2018 toe.
Jacques Horsten
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