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HOE VERDER?

Helaas, het is zover. Dit is het laatste nummer van de Vita Marina. Weliswaar een extra dik nummer als een 
afscheid in stijl, maar onherroepelijk. Betekent dit dat de Stichting Biologia Maritima (BM) u als trouwe 
lezer nu zomaar in de kou laat staan? Zeker niet. Al geruime tijd heeft het bestuur een nauw contact met de 
Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV): aan beide zijden is uitvoerig gedacht over oplossingen die 
voor alle partijen aanvaardbaar zouden zijn. En we denken dat we daarin zijn geslaagd.
Een deel van die oplossingen kunnen we u al meteen tonen: het laatste nummer van de Spirula. U vindt 
daarin de oude bekende rubrieken samen met artikeltjes en verenigingsnieuws van de NMV in één blad 
onder de u vertrouwde naam van Spirula. Zo zal ook in de toekomst voor de leden van de NMV het ‘Spirula 
- Correspondentieblad van de NM V’ eruit zien.
Het is natuurlijk jammer dat een dergelijke oplossing voor de Vita Marina niet mogelijk is maar dit verlies 
zal gedeeltelijk worden gecompenseerd en wel in de vorm van een, zo mogelijk jaarlijks, uit te brengen 
themanummer in Vita-stijl dat de leden van de NMV met korting kunnen aanschaffen. Een speciaal nummer 
over een bijzonder onderwerp, zoals een bepaalde weekdiergroep, een bepaalde regio o.d. Een nummer 
waarvan u zelf beoordeelt of het voor u interessant is en of u het wilt aanschaffen.

Daarnaast biedt de NMV nog allerlei extra activiteiten. Om u een goed overzicht te geven hebben we een en 
ander in een tabel samengevat.

Oud Nieuw
Vita Marina (4 nummers per jaargang) Themanummers (zo mogelijk jaarlijks) met kortinq
Spirula Mededelingenblad Vita Marina 

4 x per jaar
16 pagina’s incl. Advertenties 
alleen marien 
vasle rubrieken

onregelmatig artikelen

Spirula - Correspondentieblad NMV 
6 x per jaar
20 pagina’s exclusief advertenties 
afwisselend marien en land- en zoetwater 
vaste rubrieken 
verenigingsnieuws 
meer artikelen

Home page: http://home.wxs.nl/~spirula Home paqe: http://www.spirula.nl
Symposium: tweejaarlijks met NMV Symposium: tweejaarlijks
SnailPack mailing 1x per jaar SnailPack mailing 1x per jaar.
““ Basteria, wetenschappelijk malacologisch tijdschrift naar 

keuze teqen geringe meerkosten
- Excursies: zie Spirula
- Bijeenkomsten: lezingen, determineerdaqen e.d.

Infobladen: eenvoudige informatieve themanummers over 
voor verzamelaars interessante onderwerpen (tegen 
meerprijs)

— Bibliotheek ten behoeve van de leden

mailto:spirula@wxs.nl
http://home.wxs.nl/~spirula
http://www.spirula.nl


Inderdaad, als u alles bij elkaar telt ligt het eigenlijk in de lijn dat u uw abonnement op de Vita Marina 
omzet in het lidmaatschap van de NMV. Maar mocht u iets nog niet duidelijk zijn of wilt u aanvullende 
informatie, dan willen wij u graag behulpzaam zijn. Telefoonnummers 070-3551245, 070-3600434 of 079- 
3311952.

Wat kost het lidmaatschap van de NMV? Dat hangt ervan af of u wel of niet ook Basteria wilt ontvangen.

Lidmaatschap NMV 2001: met Spirula, zonder Basteria ƒ 45,00 
Lidmaatschap NMV 2001: met Spirula en Basteria ƒ 65,00

Om het u gemakkelijk te maken treft u een acceptgiro aan waarmee u zich via BM kunt opgeven als lid van 
de NMV. Indien u een overschrijvingskaart of Girotel gebruikt kunt het betreffende bedrag overmaken op 
girorekening 606100 ten name van Stichting Biologia Maritima te Den Haag. Wij regelen dan verder alles 
met de penningmeester van de NMV. U ontvangt dit jaar nog vier nummers van de Spirula (het eerst
volgende nummer ligt al klaar!); de inhoud van het nummer dat u nu hebt ontvangen is geheel gelijk aan het 
aprilnummer van het Correspondentieblad van de NMV.

Wij zijn er zeker van dat wij elkaar binnen de NMV weer zullen tegenkomen om gezamenlijk genoegen te 
beleven aan onze hobby.

Met vriendelijke groet,
Den Haag. juni 2001,

Jan Paul Buijs, 
voorzitter penningmeester

Wordt nu lid van de


