MEDEDELINGEN
UITVOERING VOORSTELLEN LEGAAT VAN ZANEN
Op de Algemene Ledenvergadering in februari 2018 is besloten dat het geld van het legaat
van Ger van Zanen ingezet zal worden voor de bevorderen van mycologische kennis, eerst
binnen de NMV en later ook daarbuiten. De stimulans die uitgaat van het Legaat Van Zanen
is inmiddels al goed merkbaar en niet alleen door activiteiten die uitgaan van het bestuur. Er
zijn ook activiteiten voorgesteld door individuele leden, door werkgroepen en door NMVcommissies. Puntsgewijs noem ik een aantal activiteiten.
• De ‘Introductiedag voor nieuwe leden en beginners’ was met 29 deelnemers succesvol;
een stimulans om zo’n dag vaker te houden.
• De workshop over het schrijven van natuurberichten is door 4 NMV-ers gevolgd. We
streven naar een netwerk van correspondenten en schrijvers, die de berichten in ‘Nature
Today’ kunnen vullen.
• De KC heeft heidevelden op voedselarme, zure zandgronden gekozen als ‘Biotoop van
het jaar’. Zie elders in deze Coolia.
• In aansluiting daarop, in voorbereiding: een workshop over Galerina (mosklokjes).
• Ook in voorbereiding is een cursus Duinpaddenstoelen, te houden tijdens de Werkweek
in Noordwijk.
• DNA barcoding projecten. Gestarte projecten zijn: Entoloma Nederland (voorlopig vnl.
Staalsteeltjes en Bossatijnzwammen), zie elders in deze Coolia, Morchella Nederland,
Helotiales; in voorbereiding: Coprinus, Spiculogloea. De lopende projecten aan Cortinarius, Russula en Lactarius + Lactifluus worden door het Kits van Waveren Fonds
gesteund.
Vragen voor het vervolg
Het bestuur wil graag te weten te komen welke behoeften er zijn in de NMV aan scholing.
Paddenstoelen geven hun geheimen moeilijk prijs, en zeker voor beginnende mycologen is
het vaak lastig om je weg te vinden in de veelvormigheid van het paddenstoelenrijk. Daarom
willen we graag weten waar jullie behoefte aan hebben. We noemen een paar voorbeelden:
• Een cursus veldkenmerken: hoe herken ik geslachten en soorten in het veld.
• Een (meerdaagse) basiscursus paddenstoelen, zodat je in staat bent om bijvoorbeeld
excursies te leiden en een werkgroepje te starten.
• Een cursus gebruik van determinatieliteratuur: hoe gebruik ik nu eigenlijk een sleutel,
hoe haal ik uit een beschrijving van een soort de essentiële kenmerken voor herkenning.
• Een cursus over validatie: hoe zorg ik dat mijn waarneming wordt geaccepteerd en in de
Verspreidingsatlas terecht komt.
• Een workshop over een groep paddenstoelen die je interesseert: een geslacht van plaatjeszwammen, kleine ascootjes, korstzwammen, etc.
• Vaardigheden in de microscopie: basis en gevorderd.
• Determinatiedagen waar je met je materiaal naar toe kunt komen.
• Een cursus (micro)fotografie: hoe krijg ik de kenmerken goed in beeld (voor determinatie
en validatie).
• Een cursus over verdieping: hoe pak ik het aan als ik dieper in een bepaalde groep wil
duiken.
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Ook willen we weten of er belangstelling is voor langlopende cursussen, bijvoorbeeld een
cursus over microscopie verdeeld over 10 bijeenkomsten ergens centraal in het land; of een
serie voordrachten over mycologie. Er is veel mogelijk, er is (nog) veel kennis in de NMV
die we graag willen delen, dus kom maar op met je wensen!
Annelies Jansen, coördinator uitvoering van de Legaat-voorstellen (vicevz@mycologen.nl )

JUBILEUMBIJEENKOMST 17 NOVEMBER 2018
Graag nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de jubileumbijeenkomst vanwege
het 110-jarig bestaan van de NMV op zaterdag 17 november 2018 in De Koningshof in
Doorn. Deze feestelijke bijeenkomst zal in het teken staan van ontwikkelingen in de mycologie sinds onze oprichting tot nu op taxonomisch en ecologisch gebied. De sprekers zijn:
- Prof. Dr. Mieke Verbeken: Een reis rond de mycologische wereld in 40.000 dagen
- Dr. Emiel Brouwer: Ontwikkelingen op ecologisch gebied
Reserveer deze dag in uw agenda.

Bestuur NMV

CRISTELLAWEEKEND NAJAAR 2018 LAUWERSMEER
Herfst 2018 zal het Cristellaweekend in en nabij het bijzondere en verrassende Nationaal Park
Lauwersmeer plaatsvinden. We verblijven van vrijdag 9 t/m zondag 11 november 2018 in
groepsaccommodatie De Energiek in Wehe-den Hoorn in noordwest Groningen, zie: http://
www.de-energiek.nl/. Vandaar uit hebben we een divers aanbod aan excursiemogelijkheden.
Zo kunnen we naast het kalkrijke zand van de Lauwersmeer ook gebieden op de klei bezoeken. Er zijn voor dit weekend nog enkele plaatsen vrij. Kosten zijn ongeveer 110 euro pp. bij
20 personen. Nadere informatie en opgave bij Inge Somhorst (zwamhorst@ziggo.nl).

PRIVACYVERKLARING NMV
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, een Europese regelgeving die de individuele burger beter moet beschermen tegen
misbruik van persoonsgegevens. Iedere organisatie met een ledenbestand dient maatregelen
te treffen om de persoonsgegevens van haar leden op een veilige manier te 'verwerken' (juridisch jargon voor opslaan, beheren en gebruiken). Leden dienen toestemming te geven voor
het verwerken van de noodzakelijke persoonsgegevens en de vereniging dient desgewenst
inzage te geven in de eigen persoonsgegevens van een lid en eventueel op diens aanwijzing
bepaalde gegevens aan te passen of te verwijderen. Met deze mededeling voldoet de NMV
aan haar plicht haar leden te informeren over haar privacybeleid. De privacyverklaring is te
vinden op de infopagina van de website van de NMV en na het intikken van de volgende
URL: http://www.mycologen.nl/NMV_privacy.html
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