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Notulen algemene ledenvergadering W.T.K.G.

gehouden op 10 maart 1979 in het Rijksmuseum
van Geologie en Mineralogie in Leiden.

De heer V.W.M. van Hinsbergh is gepromoveerd tot doctor in de Wis- en

Natuurkunde. Door een verandering van werkkring stelt hij zich niet

opnieuw beschikbaar als geologische sekretaris. Het bestuur heeft de heer

J.J. de Klerk bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

De notulen van de algemene vergadering van U maart 1978 en van de huis-

houdelijke vergadering van 28 oktober worden goedgekeurd. Dit geldt
ook voor het verslag van de sekretaris over 1978.

Het verslag van de kaskomnissie
__

wordt door de heer J.J. Lobenstein

voorgelezen. Er zijn enige vragen over de laatste twee nummers van de

Mededelingen. Na enige uitleg over het kontrakt met de uitgever, zijn
die opgelost.

Rekening en verantwoording over het boekjaar 1978. van Heck stelt

een vraag over het nieuw aan te schaffen hoorraateriaal, die de geolo-

gische sekretaris beantwoordt. De heer J.J. de Klerk vraagt naar de

te laag begrote kontributie. Het ledenbestand blijkt echter te zijn

gegroeid. Hierna worden de rekening en verantwoording en de balans

voor 1978 goedgekeurd en worden de penningmeesters gedecharcheerd voor

hun beleid over 1978.

Bij het verslag van de geologisch sekretaris vraagt de heer A.C. Janse

naar het eventueel batige saldo van het werkkamp. Dit was er inderdaad.

Het is in rekening en verantwoording genomen. Hierna wordt het verslag
goedgekeurd.

Verslag redakteur:
„

in verband met het kontrakt met de uitgever, dat in

dit verslag' wordt genoemd, wordt het verslag in de vergadering voorge-
lezen. Er volgt een korte diskussie

over dit kontrakt.Men stelt voor

de naam van de Mededelingen en de engelse subtitel te laten vastleggen
in de statuten. Hiertoe wordt met algemene stemmen beslóten. Het verslag
van de redakteur wordt goedgekeurd.

Statutenwijziging .
In artikel 3 wordt de naam en de engelse subtitel

van de Mededelingen opgenomen. Art. 3c luidt nu:Het (doen) uitgeven
van een mededelingenblad getiteld: Mededelingen van de Werkgroep voor

Tertiaire en Kwartaire Geologie, Contributions to tertiary and quater-

nary geology, en eventuele andere publikaties. In deze vorm wordt de

statutenwijziging met algemene stemmen aangenomen.

Bestuurswisseling; de heren P. Buurman, S. van Berkum, A.W. Janssen

en V.W.M. van Hinsbergh zijn aan de beurt van aftreden. De heer Van

Hinsbergh stelt zich niet weer verkiesbaar. Het bestuur stelt de heer

J.J. de Klerk voor als geologisch sekretaris. Hierna worden de heren

Buurman, van Berkum, Janssen en De Klerk gekozen. Het bestuur zal pro-

beren de vakature voor het eerste penningmeesterschap te vervullen.

Verkiezing kaskommissie: de heer J.J. Lobenstein is aan de beurt van

aftreden. De heer Karnekatnp stelt zich beschikbaar en wordt gekozen.
De kaskomraissie voor 1979 bestaat nu uit mevrouw S. van Heek en de heer

C. Karnekamp.

De begroting voor 1979 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Het speciale
punt

'

kopijaanbod Mededelingen is aan de orde. De redakteur licht dit punt
toe en vertelt iets over de arbitrage voor een publikatie. Door de nog-

De voorzitter, de heer P, Buurman, opent de vergadering.

Bestuursmededelingen; de heer P.A.M. Gaemers is vebhinderd en zal zich

om persoonlijke redenen uit het bestuur terugtrekken. Wij willen hierbij
de heer Gaemers bedanken voor Zijn inspanningen voor de werkgroep.
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al specialistische inhoud van de Mededelingen r*.jct cc. v I of er een

behoefte is aan een nederlandstalig, gestencild informatieblad vcor

de werkgroep. Hiervoor blijkt belangstelling te bestaan. Het bestuur

vraagt om suggesties voor de naarri van zo'n informatieblad.

Helaas komen er voor de lediging van de financiële nood van de Mede-

delingen, voor het geval hierin alle aangeboden kopij zou worden op-

genomen, geen suggestie uit de vergadering. Het bestuur zal, indien

dit mogelijk is, een financiële bijdrage van de auteurs moeten vragen.

Na de niet benutte rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.

M.C. Cadée
i.


