
-22-

Notulen van de huishoudelijke vergadering der W.T.K.G. gehouden op 2

november 1985 te Leiden.

Vervolgens is het vergader- en excursie schema voor 1986 aan de orde.

De wintervergadering valt op 25 januari en zal als onderwerp fossiele zoog-

dieren hebben, met als sprekers Prof. Dr. L.D.Brongersma, Dr. P.Sondaar en

Dr. J.de Vos.

De algemene ledenvergadering wordt vastgesteld op 15 maart, dit moet zo

vroeg in verband met de vroege Pasen. Als onderwerp voor lezingen wordt

gedacht aan fossiele stekelhuidigen, sprekers worden nog gezocht.

De najaarsvergadering wordt vastgesteld op 8 november, eventueel gecombi-

neerd met een excursie.

Voor het excursie programma voor 1986 worden suggesties gevraagd. De heer

P.Hessel vraagt naar de mogelijkheid voor een zomerexcursie naar het Eoceen

van zuid-Engeland, en eventuele problemen door de aanleg van kustverdedi-

gings werken. De kliffen van Barton en Wight schijnen nog goed ontsloten

te zijn. Een bezwaar van de zomer is het grote aantal badgasten.
De heer P.A.M.Gaemers wijst op de lokatie Liesel in Oost Brabant, waar

miocene steenkernen, haaietanden en fossiel hout voorkomen. De geologisch

secretaris, de heer A.C.Janse wijst erop dat daar maar weinig ruimte is

voor excursies. Deze moeten steeds op een werkdag gehouden worden, en er

kunnen maar weinig mensen mee, omdat men elkaar snel in de weg staat, men

moet verzamelen op de zuiger. Een eventuele coördinatie van privé excursies

via een telefoonnummer in Afzettingen lijkt een idee om ondeskundig en dus

ongewenst verzamelen te voorkomen.

De bestuursvoorstellen voor het excursie programma worden nu ter tafel

gebracht. Deze zijn:

Paasexcursie naar Normandie, hiervoor blijkt belangstelling in de vergadering
Pinksterexcursie naar het Bekken van Mons, er is een afspraak met de heer

Dupuis over het leiden van deze excursie.

Zomerexcursie naar Denemarken, midden-Jutland. Hier zijn klifontsluitingen
met fossielhoudend Boven-Oligoceen en mogelijk is er ook Midden-Oligoceen
ontsloten. Verder kan de groeve in Gram via de conservator van het Gramslot

mogelijk bekeken worden, en op de heen- of terugreis is Twistringen en Gross-

Pampau aan te doen. Er is veel belangstelling in de vergadering. Als data

worden vastgesteld: 20 juli t/m 3 augustus.

De najaarsexcursie gaat naar Herzele-Sangat, Waar pleistocene afzettingen
te zien zijn. Dit excursiegebied wordt in de demonstraties van de heren

A.W.Burger en T.Meijer nader toegelicht. De excursiedatum wordt in verband

met het getij nog niet vastgesteld.
In de rondvraag wijst de heer A.W.Janssen op de mogelijkheid van een cursus

micropaleontologie, die in het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie ver-

zorgd wordt door Dr, van den Boogaard, op werkdagen van 9.30 - 17.00 uur.

Er is veel belangstelling, en de eerste datum wordt vastgesteld op 3 janua-

ri 1986. Er zullen nog meer data volgen.
De heer J.van der Voort wijst op een goedkope mogelijkheid om stereomicros-

copen te bemachtigen. Vervolgens sluit de voorzitter de huishoudelijke ver-

gadering .

De voorzitter, de heer P.L.de Boer opent de vergadering. Als bestuursmede-

deling wordt doorgegeven dat de heer J.G.M.Raven komend jaar niet meer be-

schikbaar zal zijn voor een bestuursfunctie, zodat het bestuur zoekt naar

nieuwe bestuursleden.

Het bestuursvoorstel om de contributies voor 1986 niet te verhogen wordt

bij akklamatie aangenomen.


