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Notulen van de najaarsvergadering gehouden op 3 november 1984 te Leiden

Vervolgens komt het vergader- en excursieprogramma voor 1905 ter sprake.

Betracht zal worden om van 16 t/m 19 mei een excursie annex jaarvergadering *)

te houden in Maastricht.

De heer Janse vertelt een en ander over de mogelijkheden voor excursies.

De Pinkster excursie heeft als voorlopig doel het Bekken van Mons (Dano-Montien)

- het zoeken is nog naar een excursieleider. Het idee van een zomerexcursie naar

de flquitaine vindt wel enige weerklank; exacte data zullen naderhand worden

vastgesteld. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat dit excursiedoel wel erg

ver weg ligt en er wordt gepleit voor meer binnenlandse excursies, die gemakke-

lijker toegankelijk zijn voor niet-autobezitters.

Het boorweekend wordt vastgesteld op 7 en 0 september en zal worden gehouden bij
St. Truiden, hopelijk met beter weer dan tijdens het afgelopen jaar.

Tenslotte is er op 5 en 6 oktober een kaartbladexcursie naar fllkmaar-West met

als eventueel alternatief Rumeln.

De geologisch sectretaris, de heer fl.C. Janse heeft de mogelijkheden van een

Reisverzekering onderzocht; dit kan voor fl. 1.50 per dag per deelnemer. Deze

verzekering zal worden gekoppeld aan de excursiedeelname. De vergadering gaat
accoord.

De voorgestelde vergaderdata, 26 januari voor de wintervergadering en 2 november

voor de Najaarsvergadering worden goedgekeurd.

Bij de rondvraag wijst de heer fl.C. Janse op de zeer waarschijnlijke naheffmg

voor de deelnemers van de Stemerdink excursie. De heer L.B. Vaessen vraagt de

schrijflustigen om copy voor Afzettingen; er zal een vraag worden geplaatst in

Afzettingen omtrent de meest gewenste glazen buisjes.
Nadat voorts nog is meegedeeld dat voor geïnteresseerden Leonhard-pincetten te

koop zijn (geschikt voor het hanteren van kleine fossielen e.d.), sluit de

voorzitter de vergadering.

#) Een naderhand aangebrachte wijziging houdt in dat op 23 maart as. in Leiden

de jaarvergadering zal worden gehouden, zodat de vergadering te Maastricht

volledig aan geologische zaken kan worden gewijd.

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen ingekomen stukken.

De heer fl.W. Janssen doet een mededeling over verschenen literatuur; er zijn

extra platen van de QanceHaridae van Miste beschikbaar.

De contributie voor 1905 komt aan de orde. Het bestuur stelt voor deze voor 1905

ongewijzigd te laten. De vergadering gaat daarmee accoord.


