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NOTULEN EN VERSLAGEN 1980

Notulen algemene ledenvergaderingW.T.K.G., gehouden op 15 maart 1980 in

het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, Hooglandse Kerkgracht 17

in Leiden.

Verslagen
Vervolgens is het verslag van de sekretari» óver 1979 aan de orde. Dat

wordt, na een vraag over de verantwoordelijkheidsregeling van het be-

stuur, die onveranderd ie gebleven, goedgekeurd.
In het verslag van de kaskonanissie wordt aan de bestuursleden gevraagd
hun deklaraties sneller in te dienen, zodat deze snel kunnen worden uit-

betaald.

Bij de behandeling van de rekening en de verantwoording over 1979 komen

enkele vragen over de verschillen tussen de begrote en de werkelijke

kosten voor 1979. Deze worden tot tevredenheid beantwoord, waarna reke-

ning en verantwoording en de balans worden goedgekeurd en de twee pen-

ningmeesters worden gedecbarcheerd voor hun beleid over 1979*
De verslagen van de geologisch sekretaris en de redakteur worden zonder

opmerkingen goedgekeurd.

Bestuurswisseling
Aan de beurt van aftreden zijn de heren K.Dekker, M.C.Cadée, H.W.Nijhuis,

J.O.M.Raven en P.van Elcwijk. Daar er geen tegenkandidaten zijn «trollen

zich herkiesbaar stelden, zijn de heren herkozen.

Kaskonanissie

Mevr. S.van Heek ie aan de beurt van aftreden. De heer A.C. Janse stelt

zich kandidaat en wordt verkozen zodat de kaskonanissie voor 1980 bestaat

uit de heren C.Karnekamp en A.C.Janse.

Begroting 1980

Mevr. S.van Heek vraagt of de kontributieverhoging voor Afzettingen in

de kontributiepoet ia opgênoaen. Dit blijkt niet het geval. Voorgesteld
wordt de kontributie-inkomten voor 1980 te begroten op #.7600,- waarvan

/.1000,- is gereserveerd voor de post Afzettingen. Er komen enkele

klachten naar aanleiding van de post enveloppen. Deze zijn bij aankomst

vaak gescheurd, waardoor.rde Mededelingen beschadigd aankomen

De heer C.Karnekamp zal zijn kennis op dit gebied doorspelen aan de heer

W.J.Kuyper.

Rondvraag

De heer A.Stiva vestigt aandacht op een exkursie naar East Anglia, waar

eventuele belangstellenden nog aan mee kunnen doen. De geologisch sekre-

taris deelt mee dat de geplande Limburgexkursie op 3-5 mei zal worden

verplaatst naar het najaar. Dit op advies van de exkursieleider. Voor

de paasexkursie zijn reeds veertien opgaven van deelname binnen.

Naar aanleiding van een uiteenzetting van de voorzitter, de heer P. Buur-

man over het bestuursbeleid ontspint zich een diskussie over de opvang

van nieuwe ledan. Mevr. M.C.A. van Aart stolt voor hier een kommissie

voor in te stellen. Er blijkt belangstelling te bestaan voor een kollege

over molluaea en een tiental leden heeft belangstelling voor een kursus

De voorzitter opent de vergadering, waas-ca öó aandacht van de leden

wordt gevestigd op de verkrijgbaarheid van de ledenlijst en het boekje

'Barton fossils'.

De notulen van de elgcnenc ledenvergadering van 10 maart 19T9 te Leiden

en van ds najaarsvergadering van 27 ''ktober 1979 te Leiden worden goed-

gekeurd.
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in het lezen en interpreteren van geologische kaarten. Er zal worden ge-

probeerd een dergelijke kursus te organiseren.

Waar aanleiding van een diskussie over de funktie van 'Afzettingen' bij

de opvang van nieuwe leden, biedt de heer C. Karnekanp zich aan voor

tekenwerk voor 'Afzettingen'.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

M.C. Cadée
sekretaris W.T.K.G.


