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Indien u zich interesseert voor het wondere leven van vlinders, kevers, libellen of zovele andere 
insecten, dan kan de Vlaamse Vereniging voor Entomologie voor u een belangrijke hulp betekenen 
omdat zij mensen groepeert die zich in de studie van insecten verdiepen. 

Geregeld is er op zaterdag een informele ledenbijeenkomst in het verenigingslokaal (Provinciaal 
Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem-Ranst). Tijdens deze vergaderingen 
worden gegevens uitgewisseld, moeilijke soorten gedetermineerd, bepaalde prepareertechnieken 
gedemonstreerd enz. Geregeld zijn er ook voordrachten door leden of door binnen- en buitenlandse 
entomologen over diverse onderwerpen. Zie de website voor de exacta data: 
http://www.phegea.org/Root/Programma.htm. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op een 
zondagnamiddag in januari of februari. 

Tijdens de winterperiode wordt een ENTOMODAG georganiseerd waarop meerdere onderwerpen, 
voordrachten of speciale activiteiten aan bod kunnen komen. Excursies en studiereizen worden door de 
werkgroepen georganiseerd. Zie hun programma in de nieuwsbrieven en op 
http://www.phegea.org/Root/Programma.htm. 

In het Vrieselhof staat een uitgebreide vakbibliotheek ter beschikking van de leden. Zij kunnen er 
tevens de referentieverzamelingen raadplegen voor hun faunistische studies. 

Om de talrijke interessante waarnemingen niet in de vergetelheid te laten verkommeren, geeft de 
vereniging het driemaandelijks tijdschrift Phegea uit in de maanden maart, juni, september en december. 
Het bevat o.a. reisverslagen, kweekresultaten, faunistische studies, determineertabellen voor moeilijke 
groepen, boekbesprekingen enz. Oude jaargangen kunnen geraadpleegd worden op de website van de 
vereniging http://www.phegea.org/Root/Phegea.htm of op Biodiversity Heritage Library (BHL) 
https://www.biodiversitylibrary.org/page/50788014. 

In de onregelmatige reeks Entomobrochure publiceert de Vlaamse Vereniging voor Entomologie 
onderwerpen van grotere omvang. Zie http://www.phegea.org/Root/Publicaties.htm. 

Momenteel bedraagt het lidmaatschap 40,00 € (45,00 € voor buitenlandse leden; steunend lid 80,00 € 
per jaar). Hierin is begrepen de deelname aan de vergaderingen, het abonnement op het tijdschrift 
Phegea met de bijlagen en vermindering op de overige publicaties van de vereniging. 

Inschrijvingsformulier: http://www.phegea.org/Root/Registratie.htm. 

 

Rekeningnummer van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie: 

Penningmeester, Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal. 

IBAN: BE92 0689 3636 9723 BIC: GKCCBEBB 
 

 
Structuur van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie: 

 

 Werkgroep Bladmineerders 
Contactpersoon: Steve Wullaert, sw.demijnen@gmail.com. 

Studie van “minerende” (micro)-Lepidoptera. Er worden veel excursies georganiseerd en de resultaten worden 
verwerkt in verslagen. Deze werkgroep werkt nauw samen met de “Werkgroep Vlinderfaunistiek”. Alle 
verslagen van de excursies en een schat aan informatie over de Belgische minerende vlindersoorten zijn te 
raadplegen op de website van de werkgroep: www.bladmineerders.be. 
 

 Werkgroep Dagvlinders 
Contactpersoon: Jurgen Couckuyt, couckuyt.jurgen@telenet.be. 

Deze werkgroep heeft als studiegebied het West-Palaearctisch gebied en de volgende objectieven: educatie 
(voordrachten en uitbouw van een intern uitwisselingskanaal voor informatie); onderzoek; workshops (aanleren 
klassieke entomologische technieken, fotografie, ...); gezamenlijke activiteiten (vergaderingen, excursies, 
veldwerk); thematisch werk (terugkerende deelonderwerpen: literatuur, ecologie, moleculaire biologie, …); 
rapportering van de interne werking aan leden van de werkgroep; publicatie van onderzoek door de werkgroep 
en individuele leden. Zie http://www.phegea.org/Dagvlinders/DagvlindersStart.htm. 
 

 Werkgroep Jeugdeducatie 

Contactpersoon: Chris Piccini: chrispiccini@hotmail.com. 
Deze werkgroep tracht de jeugd warm te maken voor een meer intensief contact met de natuur en vooral met 
de insecten. Zij doet dit door jonge mensen uit te nodigen om deel te nemen aan allerlei activiteiten zoals 
natuurwandelingen, mottennachten, excursies, museumbezoeken, tentoonstellingen, voordrachten, enz. Zie 
http://www.phegea.org/Root/Jeugdeducatie.htm. 

 

 Werkgroep Vlinderfaunistiek 
Contactpersoon: Chris Steeman, christiaan.steeman@telenet.be. 

De medewerkers van deze werkgroep sturen hun waarnemingen door voor publicatie op de digitale catalogus 
Catalogue of the Lepidoptera of Belgium (https://projects.biodiversity.be/lepidoptera). Deze catalogus omvat 
alle Lepidoptera die ooit met zekerheid in België zijn waargenomen. Elke soort wordt ook meer in detail 
besproken en, waar mogelijk, met foto’s geïllustreerd. 
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Vlaamse Vereniging voor Entomologie Inschrijvingsformulier 

 

Invullen met drukletters a.u.b. 

Je kan je ook (en bij voorkeur) online inschrijven via http://www.phegea.org/Root/Registratie.htm. 

Gelieve, gelet op de wet op de privacy, zeker ook aan te duiden of de gegevens (naam, adres, 
telefoonnummer, e-mail en specialiteit) mogen gepubliceerd worden in het mededelingenblad. Bekijk 
het privacy statement op http://www.phegea.org/Root/PrivacyStatement.htm. 

 
 
 
 

Ondergetekende wenst lid te worden van de V.V.E. met ingang van het jaar: .............................. 

 

Dit gegeven mag gepubliceerd worden 

  Ja Nee 

Naam:  .................................................................................................................................    

Voorna(a)m(en):  .................................................................................................................    

Geboortedatum:  ........................................  (wordt niet gepubliceerd) 

Adres:    

Straat en nummer (bus):  ..............................................................................................  

 Postnummer en gemeente:  ..........................................................................................  

 Land:  .............................................................................  

Telefoonnummer:  ...............................................................    

GSM-nummer:  ....................................................................    

E-mailadres:  ........................................................................................................................    

Specialiteit of interessegebied:  ..........................................................................................    

  .......................................................................................................................................  

 

 

Ik aanvaard de reglementen van de V.V.E. en ben bereid de jaarlijkse contributie te betalen. 

De reglementen van de vereniging kan je nalezen op http://www.phegea.org/Root/Reglementen.htm. 

 

 

 

Datum :  ......................................................  Handtekening : 

 

 

(ingevuld terug te sturen naar de ledensecretaris van de V.V.E., Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal of naar        jurate.deprins@gmail.com). 

Rekeningnummer van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie: 
Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal. 
IBAN: BE92 0689 3636 9723 BIC: GKCCBEBB 
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