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Uitsla g enquête

Het viel overigens niet mee om van al die afzonderlijke lijsten een cver-

zichtelijk geheel te maken. Daarvoor blijkt iedereen toch te individualis-

tisch bezig te zijn. Het uiteindelijke verslag dat tenslotte toch op tafel

kwam sturen we graag naar iedereen die daarvoor belangstelling heeft.

Hieronder de belangrijkste konklusies.

•tZowel 'beginners' als 'gevorderden' vulden de enquêteformulieren in. Ze

maakten duidelijk dat onder de werkgroepsleden grote verschillen zitten

voor wat betreft de ontwikkeling op het gebied van de tertiaire en kwartaire

geologie.

-De meesten blijken zich met een tamelijk groot gebied binnen de geologie

bezig te houden. Slechts een enkeling kiest voor een duidelijke speciali-

satie.

-Ondanks die algemeenheid van het interesseveld bleek het toch moeilijk

om tot een overzicht te komen waarin te vinden is waar men zich zoal mee

bezig houdt. Iedereen kwam namelijk tot een iets andere opgave dan de

anderen waardoor 'turven' onmogelijk was. Uiteindelijk’kwam er vel een

lijst uit de bus warop de belangrijkste specialisaties zijn vermeld.

Deze zijn vermeld in het hierboven genoemde rapport, dat bij de redaktie

kan worden aangevraagd. Bedenk wel dat die lijst niet volledig is als de

hele werkgroep in ogenschouw wordt genomen. We konden alleen de specialir*
saties vermelden die op de ingevulde enquêtelijsten te vinden waren.

Hopelijk is dit schrijven aanleiding voor de overige leden om ook hun

specialisaties op papier te zetten en naar ons te sturen, want we willen de

lijst graag zo volledig mogelijk maken.

-Praktisch iedereen die aan de enquête mee heeft gedaan is bereid om andere

leden te helpen bij het determineren. Een en ander natuurlijk wel voor zover

de kennis- toereikend is. .
Iedereen die met determinatievragen zit kan

daarom met een gerust hart kontakt opnemen . Wij kunnen dan naar de meest

geschikte personen verwijzen. Vermeld bij zo'n vraag om determinatiehulp

wel precies om wat voor materiaal het gaat zodat misverstanden kunnen wor-

den voorkomen.

-Verder zijn er ook verschillende leden die bereid zijn om materiaal (ter

bewerking) af te staan. Ook hiervoor geldt: laat even weten om welke

Soorten en / of "■ geslachten u verlegen zit en dan kan worden bekeken

of iemand dit materiaal (tijdelijk) wil afstaan.

Waar tent u mee bezig? Onder dat motto schreven we in het meinummer van

Afzettingen een enquête uit. Aanleiding vormde een vraag van enkele leden

die graag wilden weten wat hun medeleden zoal bezighoudt. En verder is het

natuurlijk ook voor de werkgroep zelf belangrijk om te weten waar de inte-

resse; van de leden ligt.Helemaal duidelijk wordt dat trouwens ook na deze

enquête nog niet, want slechts een beperkt aantal lezers stuurde een inge-
vuld formulier naar de redaktie van Afzettingen.

Alles bij elkaar leverde het onderzoekje ondanks die bescheiden respons

van 36 formulieren toch een aardig resultaat op. Uit die ingevulde lijsten

blijkt namelijk wel waar die 36 leden zich mee bezighouden en verder bieden

de antwoorden aardige mogelijkheden voor onderlinge kontakten tussen mensen

met dezelfde specialisaties en geven ze bruikbare ideeën aan bijvoorbeeld

het bestuur.
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-Een positief punt voor wat betreft de uitslag van de enquête was verder

dat er verschillende aardige aanknopingspunten werden aangedragen voor

artikelen die we in de toekomst in Afzettingen kunnen verwerken.

-Tenslotte werden ér enkele opmerkingen geplaatst waaruit bleek dat er-

leden zijn die meer gericht met enkele anderen zouden willen samenwerken.

Een voorbeeldwan zo'n reaktie: Waarom in de werkgroep niet een soort

sekties oprichten, waarin mensen met eenzelfde interesse voor een bepaalde

etage of dier-/plantengroep gezamenlijk onderzoek kunnen doen. De resul-

taten kunnen eventueel in de Mededelingen worden gepubliceerd.

We geven het idee graag door. Misschien vormt het voor anderen een aan-

leiding om daadwerkelijk zo'n werkgroepje te gaan formeren.

Degenen die graag het uitgebreide verslag van de enquête, met de specia-

lisatielijst in huis willen hebben kunnen dat laten weten aan de redaktie

van Afzettingen, Joseph Haydnlaan 9, 3533 AB Utrecht, telefoon 030- 9^8568.

Rieja van Aart

WING-KURSUS

De in het meinummer van Afzettingen aangekondigde WTKG-kursus met als

onderwerp het gebruik van geologische kaarten, gaat door. Er zijn vol-

doende aanmeldingen binnen. Het bestuur beraadt zich nog over de vorm

en plaats van de kursus en zal waarschijnlijk nadere mededelingen hebben

gedaan op de najaarsvergadering. De leden die zich hebben opgegeven

worden van de verdere gang van aken op.de hoogte gehouden.

MEDEWERKING GEVRAAGD

F. van Nieulande liet ons weten dat de heer Van Belle uit het Belgische

St. Niklaas bezig is met het bewerken van de europese fossiele ciritrmB
,

(keverslakken).Hij zou daarbij graag over materiaal van zoveel mogelijk

vindplaatsen beschikken.

Degenen die over bovengenoemd materiaal beschikken en dit tijdelijk,
ter bewerking, willen afstaan, kunnen kontakt opnemen met F. van Nieu-

lande, Scheldepoortstraat 56, 1+339 BN Nieuw en St. Joosland, tel.

01182-1729.


