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Notulen van de algemene ledenvergadering der W.T.K.G. gehouden op 23 maart

1985 te Leiden.

Ook het verslag van de secretaris over 1984 wordt goedgekeurd. Vervolgens

is het verslag van de kascommissie aan de orde, dit wordt voorgelezen door

de heer J.J.de Klerk. In dit verslag wijst de kascommissie op het feit dat

volgens de notulen van de huishoudelijke vergadering van november 1983 het

bestuur ruimte is gegeven voor het doorvoeren van een contributieverhoging,

hetgeen niet is gebeurd. Het verslag van de penningmeester wordt hierna

goedgekeurd, waarna de penningmeester de heer F.P.I.Maatman wordt gedechar-
cheerd door de vergadering voor zijn beleid in 1984.

Het verslag van de geologisch secretaris, de heer A.C.Janse wordt, na een

toelichting over de aanschaf van veldmateriaal en een exposee over de ex-

cursiemogelijkheden, goedgekeurd. Ook het verslag van de redacteur, de heer

A.W.Janssen wordt zonder commentaar goedgekeurd, evenals het verslag van

de redactie van Afzettingen van L.M.B.Vaessen en W.Groeneveld.

Bij de bestuursverkiezing worden de herkiesbare bestuursleden, de heren

P.L.de Boer, F.P.I.Maatman, A.W.Janssen en A.C.Janse herkozen, er waren

geen tegencandidaten. Het punt bestuurswisseling vervalt hiermee.

De heer J.J.de Klerk treedt af als lid van de kascommissie, in zijn plaats

wordt de heer A,Jansen bereid gevonden en als kascomraissielid verkozen.

Vervolgens wordt de voorgestelde begroting voor 1985 goedgekeurd.
Hierna worden suggesties voor excursiedoelen gevraagd. De heer J.van der

Voort noemt Twistringen, eventueel gekoppeld met een excursie naar Denemar-

ken, en er gaan stemmen op voor een zomerexcursie naar Zuid-Engeland en

het Redonien van Bretagne. Verder worden genoemd een groeve met bladafdruk-

ken op de Brunssumer heide, de Ankumer Berge (in W-Duitsland) en de groeve

Belvedere te Maastricht. Deze laatste groeve komt mogelijk met de Hemelvaart-

excursie aan bod.

Bij de rondvraag vraagt mevr. Aldegonde Burger naar een practicum over

foraminifera. De heer F.van Nieulande wijst op de rijke fossiele mollusken

fauna die gevonden wordt op het strand van Cadzand. Hier zijn nu ongeveer

300 soorten gevonden, waarvan een 40-tal niet wordt genoemd in de fossie-

len-atlas. De heer van Nieulande maakt dia's van de nieuwe soorten voor

een volgende gelegenheid. Ook wijst hij op de expositie van fossiele schel-

pen in Zeeland, in het Zeeuws Biologisch Museum te Oostkappelle, die tot

eind 1985 te bezichtigen is. (Inmiddels is de expositie verlengd tot aug/
sept 1986!).

De heer L.M.B.Vaessen wil (en velen met hem) het liefst glazen buisjes
met een lengte van 50 mm hebben in plaats van de in Afzettingen voorgestel-
de 55 mm, dit om hetzelfde opbergsysteem te kunnen handhaven. Het probleem
is dat buisjes van 55 mm op dit moment veel goedkoper zijn, de mogelijkheden
zullen nog verder worden onderzocht. Vervolgens sluit de voorzitter de al-

gemene ledenvergadering.

De voorzitter, de heer P.L.de Boer opent de vergadering. Bij de ingekomen
stukken wordt gewezen op het boek over de boring Zuurland bij Brielle, ge-

schreven door ons medelid de heer L.Hordijk. Als bestuursmededeling wordt

de verandering van de data van de Aquitaine excursie doorgegeven, dit wordt

de laatste week van juli en de eerste week van augustus. Dit is noodzakelijk

in verband met werkzaamheden van de heer F.van Nieulande, die een belang-

rijke rol speelt bij de leiding van deze excursie.

Vervolgens zijn de notulen van de Algemene ledenvergadering van 31 maart

1984 te Leiden en van de huishoudelijke vergadering van 3 november 1984

te Leiden aan de orde, deze worden zonder opmerkingen goedgekeurd.


