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Jaarverslagen 1984

In artikel 2 van onze statuten staat dat de Werkgroep zich ten doel stelt "een

positieve bijdrage te leveren tot de kennis der tertiaire en kwartaire tijdvak-

ken, alsmede de bevordering en verbreiding daarvan, met al hetgeen ermee samen-

hangt en verband houdt".

Is dit doel in het afgelopen jaar bereikt?

Aan de leden is een gevarieerd programma aangeboden van lezingen, excursies en

iedereen heeft de mogelijkheid gehad om tijdens de diverse evenementen met

anderen van gedachten te wisselen. Daarmee en niet te vergeten ook door middel

van de beide tijdschriften van W.T.K.G. is een positieve bijdrage geleverd

aan "de bevordering van de kennis der tertiaire en kwartaire tijdvakken", onder

de leden wel te verstaan.

In bovenstaand citaat staat echter ook "verbreiding van de kennis etc.", d.w. z.

het enthousiast maken van anderen, hetgeen bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot

uitbreiding van het ledenbestand.

Dat gebeurt nauwelijks.

Wanneer iemand perse lid wil worden van de W.T.K.G., zal niemand daartegen

bezwaar opperen. Maar dat nieuwe leden nu met open armen worden ontvangen en dat

men zich uitslooft om het ze naar de zin te maken (uitzonderingen daargelaten),

kan niet worden gezegd.

Een en ander wordt bijvoorbeeld duidelijk gei 1 lustreerd door het feit dat we

momenteel slechts 3 jeugdleden tellen!

Ligt het niveau bij ons zo hoog dat jongeren zich eerst maar eens bij een van de

grotere verenigingen moeten bekwamen, alvorens ze (als ze volwassen zijn?) bij

ons terecht kunnen?

Tijdens de jaarvergadering op 31 maart 1984 is dit punt aan de orde geweest (zie

Afzettingen, mei 1984):

"door sommigen wordt de werkgroep ervaren als elitair",

"moeilijk toegankelijk voor nieuwelingen",

"opvang van nieuwe leden is slecht",

"de oude garde is te druk met zichzelf bezig en staat daarom

niet open voor nieuwelingen",

etc.

Tijdens de vergadering kwamen suggesties over hoe het dan wel zou moeten, maar

tot op heden hebben deze niet tot veranderingen geleid.

Uiteraard ligt hier een grote verantwoordelijkheid bij het bestuur.

Dat is zich daarvan bewust en zoekt ook naar mogelijkheden om op evenwichtige

wijze de ledenaanwas te stimuleren en daarbij een goede opvang te garanderen.

Ieder lid, u dus ook, kan hieraan meewerken.

Het staat iedereen vrij om introducees mee te nemen naar de vergaderingen.

Met name de komende jaarvergadering op 23 maart en vooral ook de vergadering in

Maastricht en het bijbehorende excursieprogramma (16 - 19 mei as.) bieden een

goede gelegenheid om anderen te laten zien wat de W.T.K.G. is en enthousiasme op

te wekken voor wat we doen.

Het Bestuur

Op de volgende pagina’s wordt verslag gadaan van het wel en wee van de W.T.K.G.

in het jaar 1984.

Jaarverslagen vormen een verantwoording van de kant van het bestuur tegenover de

leden. Een verantwoording achteraf. Te weinig werd en wordt bij zo’n gelegenheid

gekeken naar de toekomst. Zijn we tevreden over de gang van zaken? Wat zou er

moeten veranderen? Dat zijn vragen die te weinig worden gesteld.


