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Notulen najaars-ledenvergadering W.T.K.G.

gehouden op 27 oktober 1979 in het Rijksmuseum

van Geologie en Mineralogie in Leiden

Dit moet een exkursie van ongeveer een week worden, die niet samenvalt

met het werkkamp. De vakantiespreiding zal hier voer problemen zorgen.

In 1980 zou in verband met het kongres in Parijs het Bekken van Parijs

voor de hand liggen. De heer C. Karpekamp wijst op de mogelijkheid van

een nieuw Eemien spuitterrein bij Diemen. Hij houdt ens op de hoogte
van de ontwikkelingen. De data van het werkkamp waren afgelopen jaar

ongunstig. We gaan terug naar de eerste twee weken van augustus.
Het exkursieprogramma/vergaderprogramma wordt tenslotte ; n z'n geheel

vastgesteld, (zie voor de juiste data en bestemmingen elders in deze

Afzettingen, red.)

Metaalgaas :omdat dit vaak moeilijk te krijgen is 0 is er belangstelling

voor centrale inkoop. De heer C. Derenberg noemt de firma Giegelengak
in Amsterdam. De geologisch sekretaris zal deze zaak voortzetten.

WTKG-Afzettingen: de heer L.M.B. Vaessen geeft een overzicht van de

resultaten van de gehouden enquête. De reakties op Afzettingen waren

voornamelijk positief. De kook- en borduurverhaaltjes bleken het minst

te worden gewaardeerd, maar velen vonden toch dat ze moesten blijven.
De heer Burger verklaart zijn negatieve oordeel over Afzettingen.

Ondanks de nodige kontributieverhoging (/7,50 voor leden en f 2,50 voor

huisgenootleden) besluit de vergadering dat we voorlopig een jaar doorgaan

met de Afzettingen. Inhoud en naam staan nog ter diskussie.Voor 1980

blijft de naam ÏÏ.T.K.G.-Afzettingen gehandhaafd.

Tertiairy Research Group (T.R.G.): het tijdschrift Tertiairy Research

van deze engelse vereniging wórdt . ook door onze uitgever uitgegeven.
Hierdoor rijst de vraag of het wenselijk is de twee tijdschriften
samen te voegen. Het bestuur vraagt de vergadering of het zich hierover

De voorzitter opent de vergadering, waarna het exkursieprogramma voor

1980 wordt besproken. De heer P.A.M. Gaemers wijst op het internationale

kongres, dat in 1980 in Parijs wordt gehouden. Een groot aantal ont-

sluitingen zal daardoor open zijn. Mogelijk kan hier na het kongres
worden verzameld. De heer A.C. Janse vraagt naar een exkursie naar de

Kasseier Meeressanden. Het bestuur noemt haar voorstellen; paasexkursie
naar het Bekken van Parijs, voornamelijkCormeilles en Parisis; weekend-

exkursie naar het Mioceen van Limburg (3-5 mei); pinksterexkursie naar

het Rupelien van België; werkkamp bij St. Truiden; kaartbladexkursie

naar het gebied van blad Arnhem-Oost.

De mogelijkheid van een zomerexkursie wordt ter discussie gesteld.
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mag oriënteren. De voorzitter wijst ..erop dat. samenvoeging, in de weten-

schappelijke wereld zal worden toegejuicht. Samenvoeging heeft echter

slechts zin als hierdoor de publikatiemogelijkheid die door beide tijd-
schriften wordt geboden, kan worden uitgebreid. De heer A.C. Janse

vraagt naar de inhoud van Tertiairy en Research. Dit tijdschrift publi-
ceert over het Tertiair van de gehele wereld. De meeste publikaties

gaan echter over Engeland. De heer P.A.M. Gaemers wijst op enkele ver-

schillen tussen de tijdschriften. Met name voor wat betreft het publi-
ceren van soortenlijsten in Tertiairy Research.

De vergadering besluit dat het bestuur kan doorgaan met het verzamelen

van informatie over het eventueel samengaan van de twee tijdschriften.
Kontributies voor 1980: in verband met het. voortzetten van de Afzettingen
en de stijging van de posttarieven worden de kontributies voor 1980

opnieuw vastgesteld. Gewone leden betalen /37,50 3
scholieren-leden /25,00,

huisgenootleden ƒ 10,00, donateurs minimaal ƒ25,00 (personen) en ƒ50,00

(instellingen). Donateurs ontvangen de W.T.K.G.-Afzettingen niet. Dit

geldt ook voor ruilabonnees. , r

Rondvraag; de heer W.J. Kuyper wijst erop dat met de Mededelingen of

Afzettingen geen reklamemateriaal mag worden meegestuurd.

De heer H.W. Nijhuis, onze nieuwe eerste penningmeester, wordt aan de

vergadering vocrgesteld.

Vervolgens sluit de voorzitter het huishoudelijk deel van de vergadering.

M.C. Cadée
»

sekretaris W.T.K.G.


