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Verslag van de geologisch sekretaris over 1979

Het werkweekend, dat vcor Pinksteren van 2 tot 4 juni was georganiseerd’

sprak de leden kennelijk minder aan. Dit weekend, bedoeld om ter af-

sluiting van het werkkamp 1978 in de streek rond St. Truiden in België

nog enig aanvullend boorwerk te verrichten, kende zegge en schrijven

slechts 6 deelnemers. Moet dit verschijnsel wellicht verklaard worden

uit het gebruik van,het voorvoegsel 'werk' ?

Over de overige, enkursies en het werkkamp kan ik kort zijn. U hebt

hierover reedsI uitvoerige verslagen kunnen lezen in de inmiddels ver-

schenen afleveringen van Afzettingen. Vermelding in het kader van dit

verslag behoevën wel da deelnemersaantallen. Dit waren achtereenvol-

gens ( exklus ie jfiiüitróduoe (e ) s:

-bij de Eoceenexkursie, 23-24 juni: 14- deelnemers

-op het werkkamp, 30 juni-13 juli: 15 deelnemers

(gemiddelde bezetting per dag: 7 personen)

In het jaar 19'79 he~ft de werkgroep vier exkursxes, een werkweekend

en een werkkamp gehóuden.
Het exkursiejaar bé£-"--» zoals gebruikelijk, met een paasexkursie{van

13 tot 16 april), deze koer raar het Mainzer Bekken. Onder de inspire-

rende leiding van do hoer D. Grüll werden ontsluitingen in mariene en

brakwater afzettingen uit het Oligoceen bezocht. Het ongekend grote

aantal van 53 deelnemers cn -neemstors bracht in 18 auto's 20 tenten

mee. Hoewel de overweldigende belangstelling op zich voor uw nieuwe

geologisch sekretaris bij zijn eerste optreden bepaald hartverwarmend

was, bleek het programma niet helemaal berekend op een dergelijk mas-

saal gebeuren. In de toekomst zal bij een groot aantal deelnemers ge-

tracht worden om naast het 'officiële' exkursieprogramma een alter-

natief programma uit te werken. Al mat al toch een zeer geslaagde

exkursie.
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-bij de Waddenexkursie, 29-30 september:12 deelnemers

-bij de Oosterscheldeëxkursie, 20 oktober: 13 deelnemers.

Enig turven met behulp van de ledenlijst leert vervolgens dat van alle

circa 235 gewone leden, huisgenootleden en studenten-leden (verder kort-

weg leden genoemd) van de wejrkgroep er slechts 45 ( ongeveer 20%) aktief

belangstelling hebben getoond voor één of meer van de hier gememoreerde

programmapunten in 1979.De belangstelling van die 45 leden laat zich als

volgt vaststellen: 1 lid x*as aanwezig bij alle 6 de programmapunten
1 lid nam deel aan 5 programmapunten
3 leden waren er 4 maal bij
7 leden meldden zich 3 maal aan

9 leden namen 2 maal deel

24 leden waren 1 maal erbij.
De overige 196 leden waren steeds verhinderd of hadden geen belangstelling

De konklusie zou kunnen zijn, dat de belangstelling voor georganiseerde
exkursies en - niet te vergeten- voor het werkkamp, wel wat groter had

kunnen zijn. Toch ben ik ervan overtuigd, dat al..degenen, die er een keer

of meer dan een keer bij zijn geweest, terugblikken op een geslaagd

exkursiejaar 1979. Ik dank hen voor hun enthousiasme en inzet.

J.J. de Klerk
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