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Nederlandse Geologische Vereniging. Bijlage van Grondboor & Hamer 
nr. 2-2015. Kopij voor de ‘Mededelingen’ van nr. 3-2015 kan vóór 8 juni 2015 
worden gezonden aan H.W.J. Scholts, secretaris van de NGV, Linnaeushof 6, 
2871 XV te Schoonhoven of secretariaat@geologischevereniging.nl 

VAN DE BESTUURSTAFEL
We kijken terug op een geslaagde Landelijke Contactdag 
met als onderwerp Delta’s en de aansluitende gehouden 
Algemene Ledenvergadering. Met een opkomst van tegen 
de honderd leden (bij de LC) een goed bezocht evenement. 
De aanwezigheid van Hans Sanders, de voorzitter van de 
Stichting GEA, als gast is een verheugend teken van groei-
ende toenadering tussen de NGV en GEA. In de ALV werden 
belangrijke zaken die van belang zijn voor het voortbestaan 
van de Vereniging aan de orde gesteld en beklonken. De 
aanzet voor een Statutenwijziging, waarbij eindelijk de ver-
houding tussen afdelingen en “centraal” duidelijk geregeld 
is, werd met algemene stemmen goedgekeurd. 
We namen afscheid van voorzitter Willem Schuurman, die 
bewust na 3 jaar voorzitterschap, het stokje doorgaf aan 
ondergetekende. Tijdens zijn voorzitterschap werden de 
contacten met de afdelingen aangehaald en vele activiteiten 
(her)opgestart. Ook Bert de Boer nam afscheid als bestuurs-
lid, naast zijn hoofdredacteurschap van G&H heeft hij ook 
nog eens de fi nanciën van de Vereniging beheerd toen er 
geen penningmeester te vinden was. Beiden werden van 
harte bedankt voor hun grote inzet en kregen een warm 
applaus van de vergadering.
Het is verheugend dat we de opengevallen bestuursfuncties 
hebben kunnen invullen: Jan Smit (oud-VU-man en al 
héél lang NGV lid) trad aan als nieuwe penningmeester en 
Henk Scholts (afdeling Maas-Waarden en lid van de Raad 
van Advies) wordt de nieuwe secretaris. Shirley van Heck 
blijft de website en de cursussen beheren. Thomas Kuipers 
is “gewoon” lid en daarnaast onze Ledenadministrateur. 
Een bij de leden wellicht wat onderschatte functie, maar 
een essentieel onderdeel voor het draaien van de Vereniging.
G&H is de kurk waarop de Vereniging drijft: Bert de Boer 
heeft de afgelopen 5 jaar een geweldige vernieuwende impuls 
aan het tijdschrift gegeven. Hij vindt het nu voldoende ge-
weest: we zijn op zoek naar een nieuwe hoofd-eindredacteur. 
Ik neem het voorzitterschap over. Ik had dat graag aan een 
jonger iemand overgedragen, maar het vinden van be-
stuursleden is een moeilijke zaak. Dat bleek ook dit jaar bij 
de afdelingen: de afdeling Gelre is helaas opgeheven door 
een toenemende vergrijzing, de afdeling Midden-Brabant 
dreigt ook ten onder te gaan. Hier kon lange tijd geen 
nieuw bestuur gevonden worden, de afdeling heeft zeker 
60 enthousiaste leden! Gelukkig is nu het secretariaat weer 
bemand, maar een echt trekkend bestuur is er nog niet. 
Ik wens Wim Lommers en zijn mensen veel succes toe.
Ik hoop een positief vervolg te kunnen geven aan:
Verbeteren/consolideren contact bestuur-afdelingen
Enthousiasmeren jeugd: een goede ingang hiervoor lijkt mij 
het aardrijkskunde onderwijs
Uitwerken samenwerking met amateur-geologisch Nederland. 
De aanzet voor dit laatste is al gegeven in de afgelopen 
jaren in de vorm van een aanzet tot samenwerking met de 

Stichting GEA. Dit jaar realiseren we een gezamenlijke 
website en het decembernummer van Grondboor & Hamer 
wordt een special over “Natuursteen” dat we samen met de 
GEA-redactie maken. 
Een kerstcadeau om naar uit te kijken!

Paul van Olm
Voorzitter NGV

VERSLAG ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 2015 
Gehouden op zaterdag 28 maart 2015 in TNO/Geologische 
Dienst Uithof-Utrecht. 

Naast het bestuur waren er 26 leden aanwezig en één 
toehoorder.
Voordat de vergadering offi cieel geopend wordt deelt de 
voorzitter mee dat het bestuur Paul van Olm voordraagt als 
nieuwe voorzitter en Henk Scholts en Jan Smit als nieuwe 
bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten opgegeven.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat de 
afdeling Gelre zichzelf onlangs helaas heeft opgeheven. 
Het aantal leden was onder de 20 gedaald en het vinden 
van een bestuur onmogelijk. Ook de afdeling Midden-
Brabant ondervindt grote moeilijkheden bij het vinden van 
een trekkend bestuur.

Hans Sanders, de voorzitter van de Stichting GEA woont 
deze vergadering als toehoorder bij. De voorzitter heet 
hem van harte welkom en hoopt dat er spoedig meer 
samenwerking tussen de beide “clubs” zal zijn.

Grondboor & Hamer kan weer op een uitstekend jaar 
terugkijken, met als hoogtepunt de uitgave van het zwerf-
steennummer “Zwerven door zwerfstenen”. Maar ook de 
andere nummers mochten er zijn en er was veel lof ook uit 
de wetenschappelijke wereld. Bert de Boer wil dit jaar zijn 
hoofdredacteurschap beëindigen na 5 jaar intensief met 
G&H en Staringia bezig te zijn geweest. We zijn naarstig 
op zoek naar een nieuwe man/vrouw, ook wordt er 
nagedacht over een andere vorm om de redactie in te vullen 
zodat er minder werk op één persoon neerkomt. Ook de 
aanzet tot samenwerking met GEA biedt misschien 
mogelijkheden.
Financiën: Bij de exploitatie 2014 valt op dat de inkomsten 
uit contributies en losse verkoop van het tijdschrift in de 
plus uitkwamen, de cursusinkomsten daalden omdat er 
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maar één cursus gehouden is. Aan de kosten kant valt op 
dat het Zwerfsteennummer € 2000,- duurder uitviel, de 
uitgaven voor de website bleven ver onder het begrote 
bedrag, maar dat zal zeker in 2015 nodig zijn. Al met al 
werd er in 2014 een positief resultaat geboekt van € 4425,-.
De kascommissie (Sjoerd Wendelaar en Betsy Ooms) heeft 
alle stukken nagezien en is akkoord.
De begroting 2015 is opgesteld in het spoor van het exploi-
tatieresultaat van 2014. Er is meer gereserveerd voor PR en 
de website. Ook is er een hoger bedrag begroot voor een 
verzekering. De bankkosten zullen stijgen, de kosten voor 
de boekhouding blijven gelijk.
De vergadering keurt de begroting 2015 goed en dechargeert 
het bestuur voor het fi nanciële beleid in 2014.
Betsy Ooms wordt herbenoemd, Herman Rakers biedt aan 
om in de kascontrolecommissie plaats te nemen.

Voorstel Statuten wijziging
Voor de ALV zijn de wijzigingen als volgt samengevat: 
De wijzigingen in de Statuten omvatten een nadere regeling 
en afbakening van de afdelingen en o.a. hun `verhouding` 
met het bestuur. In het artikel dat over de toelating tot 
(afdelings)activiteiten gaat, wordt geschrapt, dat men toe-
gelaten kan worden mits men lid is van de landelijke 
vereniging. Een afdelingsbestuur kan dus iedereen die haar 
goeddunkt toelaten tot de afdelingsactiviteiten. Wel wordt ge-
steld dat een afdelingsbestuur ernaar streeft om belangstel-
lenden (ook) lid te laten worden van de landelijke vereniging.
Lid 1 van artikel 11 dat de afdelingen beschrijft wordt 
aangevuld met de volgende tekst:
Een Afdeling van de NGV is een zelfstandige vereniging en 
is tevens een onderdeel van de NGV en is door het NGV 
Bestuur als zodanig erkend en geaccepteerd. De doelstel-
lingen van een Afdeling lopen parallel met en zijn niet strijdig 
met de doelstellingen van NGV. De doelstellingen van een 
Afdeling hebben veelal ook een regionale component.

De rechten van een NGV Afdeling worden duidelijker 
omschreven:
Een Afdeling is gerechtigd zich als onderdeel van de NGV 
te presenteren en het NGV logo te voeren.
De Afdeling kan maximaal twee van haar leden aanwijzen 
als leden van de NGV - Raad van Advies, waaronder bij 
voorkeur de voorzitter van de Afdeling; deze leden dienen 
lid van de NGV te zijn.
Een Afdeling ontvangt p/a de secretaris van de Afdeling 
of een andere aan te wijzen functionaris bij verschijnen 
kosteloos een exemplaar van de publicaties van de NGV 
(G&H en Staringia). 

Lid 2 dat het afdelingsbestuur regelt wordt gewijzigd in:
Ten minste 50% van de leden van het bestuur van een af-
deling is lid van de landelijke NGV. Een Afdeling draagt 
zorg dat de samenstelling van het Afdelingsbestuur bekend 
is bij het NGV bestuur en geeft wijzigingen door aan de 
NGV Secretaris. 

Raad van Advies
Ook het artikel over de Raad van Advies wordt gewijzigd. 
Het aantal leden dat niet/afdelingsgebonden is, wordt ver-
hoogd van vier naar zes. Toegevoegd wordt dat De Raad 
van Advies er naar streeft ernaar om ten minste éénmaal 
per jaar bijeen te komen.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde 
statuutswijzigingen. Het quorum is echter niet groot genoeg 
(volgens de Statuten dient er 2/3 van het aantal leden 
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn). Er wordt daarom 
een nieuwe vergadering uitgeschreven om de statuten-
wijziging nogmaals in stemming te brengen (dan is zo’n 
quorum niet vereist). De datum voor die vergadering 
wordt 22 april 2015, 14.00-15.00 uur in Z220 gebouw 
Aardwetenschappen UU, Budapestlaan 4, de Uithof, Utrecht.

Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn Bert de Boer, Joost van Rije en Willem 
Schuurman.
Het bestuur draagt als nieuwe voorzitter Paul van Olm 
voor, als nieuwe bestuursleden Henk Scholts en Jan Smit.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de bestuurs-
wisseling.
Paul van Olm neemt de voorzittershamer over en bedankt 
Bert de Boer bijzonder voor zijn optreden als penning-
meester, Willem Schuurman wordt van harte bedankt voor 
zijn werk als voorzitter: onder zijn voorzitterschap kwam er 
meer zicht op samenwerking met GEA en werd de aanzet 
tot de statutenwijziging gegeven. 
Plaats/Datum algemene ledenvergadering 2016. 
Deze is nu op 26 maart 2016 gepland, vermoedelijk is een 
datum eerder in maart of juist later in april beter. De ALV 
wordt weer defi nitief gecombineerd gehouden met de 
Landelijke Contactdag: daardoor valt er één themadag in 
het eerste half jaar.

Rondvraag:
Jan Schippers: Wat is de grootste bedreiging voor de NGV? 
Antwoord: de vergrijzing, maar vitaliteit is ook je vriend! 
Geologie is ook hot-item, daar moet je de jeugd mee 
kunnen binnenhalen.
Francien Dieleman: maak meer gebruik van Facebook en 
Internet voor contact met jongeren. 
Shirley van Heck: daar wordt al aan gewerkt. Voorstel maak 
er een studie voor een hogeschool van eventueel met een 
stagiaire die een voorstel uitwerkt.
Bert Roebert: opmerking over Statutenwijziging. Als de 
afdelingen volledig rechtspersoon worden levert het bestuur 
dan ook een bijdrage in de kosten. Antwoord: ja.
Nauta/Reijers: maak meer gebruik van de ingang aardrijks-
kunde leraren. Doe mee aan de GEOweek van de KNAG.
Winkelman: (Zwolle) maak een themadag voor grootouders 
en kleinkinderen met een geologische grabbelton.
Wim Zondag: blij met Statuten en blij met Staringia. Zijn 
afdeling heeft een hesje voor in het veld laten maken. 
Misschien een mooi jubileum cadeautje voor alle leden? 
Eventueel meesturen met G&H.
Geert Broeke (Zwolle): kan de informatie over de verzeke-
ring verspreid worden?
Thomas Kuipers: blijft ledenadministrateur, maar gaat uit 
het bestuur. Er is dus een vacature!
Hans Sanders: dankt het bestuur voor de uitnodiging en 
nodigt op zijn beurt het NGV bestuur uit voor de eerstvol-
gende GEA-vergadering/dag.
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TENTOONSTELLINGEN, BEURZEN 
EN SYMPOSIA
Langs de rand van ons land 
Jubileumtentoonstelling Gelders Geologisch Museum Velp
Medio januari tot einde zomervakantie 2015

Gelders Geologisch Mu-
seum bestaat 20 jaar en dat 
wordt gevierd met een 
laagdrempelige tentoonstel-
ling. We maken een denk-
beeldige wandeling langs de 
grenzen van Nederland. 
Wie wil, kan ook wandel-
suggesties opdoen.

Parkstraat 32, 6881 JG Velp
Tel. 026 3642996
info@geologischmuseum.nl / www.geologischmuseum.nl
Open dinsdag t/m zondag 12.00-17.00 uur

MINERANT
Op 9 en 10 mei 2015 
(10-18 u) organiseert de 
Mineralogische Kring 
Antwerpen voor de 40ste 
maal de internationale 
mineralen- en fossielen-
beurs “Minerant”.

Antwerp Expo, Van Rijs-
wijcklaan 191, Antwerpen, 
zaal 3. De inkom is € 4,-, 
-12 j gratis. Info: 
secretariaat@minerant.org, 
+32 3 440 89 87.

GEOLOGISCHE REIZEN
Programma Georeizen 2015
Voor uitgebreide info: www.georeizen.nl
In het kort: Rieskrater en Solnhofen 7-13 juni, IJsland 
5–16 juli, Hongarije 4-13 september, Kreta 25 sep – 9 okt. 
En wat nog meer?
Mogelijk een reis naar Noorwegen. Een korte trip naar de 
Vulkaaneifel in september. Zuid Spanje later in het najaar. 
Nieuwe bestemmingen: Tanzania en niet te vergeten de 
Eclipsreis naar de Molukken maart 2016. Ten slotte een 
reis naar de Jurassic Coast: de klassieke fossielenkust van 
Zuid Engeland (voorjaar van 2016).

Geologisch-culturele excursiereis naar het 
Cantabrische Gebergte
Van: 7-13 juni 2015 in Noord-Spanje. Dr. Tom Reijers en 
dr. Leo Minnigh leiden de reis.
Kosten: ongeveer € 1065,- Aanmelden en informatie: 
www.spandon.nl/excursiereis/themareizen of via 
fstaal@xs4all, Telefoon 06-53.47.97.54.
 

Excursies Mineralogisch Museum Grou
Steinheimer Becken en de Ries inslagkrater 25-30 aug 2015.
Oost-Eifel. Weekendexcursie, 25 - 27 sep 2015.
Ardennen. Weekend excursie, 30 okt - 1 nov 2015.

Geologische begeleiding: Maaike van Tooren. Informatie: 
www.mineralengrou.nl

BIBLIOTHEEK
Voor informatie zie achter-colofon (onderaan)

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
Afdeling Twente
 
Bezoekersdagen Steengroeve Winterswijk – 2015.
De bezoekersdagen aan de Winterswijkse steengroeve zijn 
op de eerste zaterdagen van de maanden april t/m november.

Via de site Nederlandse Geologische Vereniging/Geologie/
Afdelingen/Afdeling Winterswijk vindt u de link naar
Bezoekersdagen steengroeve. Hier dient elke bezoeker een
aangifteformulier volledig in te vullen. Dit kan alleen na 
afl oop van de voorgaande bezoekersdag. Het maximale 
aantal bezoekers is 250 personen per dag.
Na aangifte moet u elk formulier uitprinten en ondertekenen. 
Dit formulier dient u op de bezoekersdag in te leveren. 
Leest u vooraf vooral de voorwaarden. De minimumleeftijd 
bedraag 8 jaar.
De toegang is van 09.00 tot 16.30 uur. U kunt ook tussen-
tijds binnenkomen. Bij de bezoekersdagen is geen begelei-
ding. Er is helmplicht. Alleen goedgekeurde veiligheids-
helmen zijn toegestaan. Ter plaatse zijn helmen te huur 
(€ 10,- en bij inleveren € 8,- retour).

Geologische excursies Steengroeve Winterswijk – 2015.
Voor een geologische excursie naar de Winterswijkse 
steengroeve kunt u zich alleen per e-mail aanmelden. Via 
de site Nederlandse Geologische Vereniging/Geologie/
Afdelingen/Afdeling Winterswijk vindt u de link naar
Excursie steengroeve. Hier vindt u de aanmeldingsprocedure. 
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 50 personen.
De excursies naar de steengroeve vinden plaats op de 
zaterdagen 11, 18, 25 juli, 8 en 22 augustus.
Tussen 12.30 en 13.00 uur wordt verzameld in de Museum-
fabriek, Laan van Hilbelink 6. Bij aankomst kunt u links 
van de inrit de auto parkeren en vanaf de inrit tussen twee 
gebouwen recht voor u doorlopen. Aan het eind schuin rechts 
is de Museumfabriek. Hier ontvangt u een consumptie en 
wordt een voordracht ter inleiding gegeven. Tevens ontvangt 
u een boekje over de steengroeve. Bij de groeve (Steen-
groeveweg 50, Winterswijk) ontvangt u de (verplichte) 
helmen. De excursie eindigt omstreeks 16.15 uur. U wordt 
hier begeleid door twee amateur-geologen. De kosten 
bedragen € 10,- per persoon.

Willem Peletier, Zuilenesstraat 11, 7101 BA Winterswijk
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International Dinosaur Digging Team

Eikenboomgaard 11-13,  5341 CT, Oss (The Netherlands)
PH: +31 (0) 412 63 46 69
E-mail: theo@henskensfossils.nl

Open: Monday - Friday 8:00 am - 5:00 pm (CET) 

Opening hours showroom: Saturday 10:00 am - 3:00 pm (CET)

www.henskensfossils.nl

Digging - Preparations - wholesale - exhibitions
Henskens Fossils

 Nieuws uit Limburg
Als U dit leest zijn de eerste excursies alweer geweest. De 
excursies naar de ENCI zijn helaas alleen voor leden van 
de afdeling Limburg, maar de andere excursies zijn voor 
iedereen vrij toegankelijk. 
De ENCI is al begonnen met de herinrichting van de groeve. 
Kijk maar eens op  http://www.enci-gebied.nl. Daardoor 
is het mogelijk, dat gedeelten van de groeve niet mogen 
worden betreden. Het kan zelfs voorkomen, dat een excur-
sie helemaal niet doorgaat. Wij verzoeken iedereen dan 
ook van te voren op onze website te checken of de excursie 
eventueel niet doorgaat.
De komende excursies:
Zo 10 mei Geologische wandeling rond de Hohnbach
Za 16 mei Groeve ENCI Maastricht
Za 30 mei Steenstort Emma en Hendrik te Brunssum
9.30 uur, ingang Hendrik B.V. Grensweg in Brunssum.  
Za 13 juni Groeve ENCI Maastricht
Za 11 juli Steenstort voormalige mijn Laura en   
 Vereniging te Eygelshoven
Za 18 juli Groeve ENCI Maastricht
Za 08 augustus Groeve ENCI Maastricht
Za 15 augustus Grind- en zandgroeve De Groot Landgraaf
Za 22 augustus Groeve ENCI Maastricht
Za 19 september Groeve ENCI Maastricht
Za 26 september Steenstort Emma en Hendrik te Brunssum
Za 03 oktober Grindgroeve l’Ortye te Meers-Stein.
Za 10 oktober Groeve ENCI Maastricht
Za 31 oktober Groeve ’t Rooth; de laatste zaterdag!  
Zo 8 november Geologische wandeling St. Pietersberg te  
 Maastricht

Data en nadere gegevens over de lezingen en excursies van 
de afdeling Limburg worden in het eerste nummer van ons 
tijdschrift “Sprekende Bodem” gepubliceerd of kunnen op 
de website van de NGV Afdeling Limburg (www.
geologienederland.nl/afdelingen.html) ingezien worden. 

Miel Doumen
Secretaris afdeling Limburg

LEZINGEN EN CURSUSSEN
NGV-cursusaanbod najaar 2015
In het najaar van 2015 worden twee cursussen georganiseerd. 
Details en inschrijving op de website http://www.
geologienederland.nl/cursussen.html. Als u geen toegang 
heeft tot internet kunt u bellen naar Shirley van Heck 
(0572364914). Bij onvoldoende belangstelling gaat de 
cursus niet door. 
Introductie in de geologie-3: Stenen kunnen spreken 
Wanneer: zaterdagen  29/8, 5/9, 19/9, 3/10, 10/10, 17/10 
van 11:00u tot 16:00 uur: 
Waar: SIO Zwolle
Wie: dr. Tom Reijers
Kosten: Inschrijfkosten van € 120,- plus € 20,- voor de 
syllabus te voldoen op rekening NL46INGB0001182107 
tnv Nederlandse Geologische Vereniging o.v.v. cursus geo3.  
Niet-leden betalen € 60,- extra (maar lidmaatschap is € 35,-).
Aanmelden: Registratie tot 15 juli via de website.
Geschiedenis van de aarde met nadruk op West-Europa en 
Nederland. Hoewel dit het laatste deel is van deze serie, is het 
voor deelname niet noodzakelijk deel 1 en 2 gevolgd te hebben.

Geologie van Nederland
Wanneer: zaterdag 24 oktober van 11:00u tot 16:00 u
Waar: Alphen a/d Rijn
Wie: Dr. Wim de Gans
Kosten: Inschrijfkosten € 25,- bij inschrijving te voldoen 
op rekening NL46INGB0001182107 t.n.v. Nederlandse 
Geologische Vereniging o.v.v. Cursus GeolNed. Niet-leden 
betalen € 35,-. Inschrijving is defi nitief. Als de cursus niet 
doorgaat krijgt u het geld terug.
Aanmelden: Registratie tot 15 september via de website.
Ook in Nederland zijn tal van interessante geologische ver-
schijnselen, afzettingen en vormen te bestuderen of te be-
kijken. In de Cursus Geologie van Nederland zal dit aan 
de hand van het ANWB Geologieboek Nederland worden 
aangetoond. Dit boek dient als leidraad tijdens de cursus en 
wordt aan alle deelnemers uitgereikt. De cursus zal worden 
gegeven door Dr. W. de Gans, de auteur van dit boek.




