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BESTUURSMEDEDELINGEN

Notulen van de huishoudelijke vergadering van de WTKG op zaterdag

8 november 1986 gehouden te Leiden.

De Heer R.Jansen wordt verwelkomd als buitenlands lid.

Het bestuurssvoorstel, de contributie voor het jaar 1987 niet te verhogen,
wordt met algehele instemming aanvaard.

Alvorens de geologisch secretaris zijn voorstellen voor de exkursies in

1987 ter tafel brengt vraagt hij de aanwezigen of er speciale wensen en

suggesties zijn.
De Heer M.C.Cadee brengt het Oligoceen van Beieren naar voren, dit naar

aanleiding van een publikatie welke hij heeft gelezen over de mollusken-

fauna.

Verder komen er geen reacties, waarna de geol.sec. de voorstellen ter tafel

brengt, zoals deze zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 okt. j.1.

Pasen, 17 - 26 april.
Minimum deelname 5 a 6 personen.

Engeland: Barton - New Forest - Isle of Wight - Sheppy.

I.v.m. de relatief hoge kosten is voor een wat langere periode gekozen.
In Afzettingen zal een overzicht worden gepubliceerd over de mogelijk-
heden en de financiële consequenties. Hierbij zal ook aandacht worden

besteed aan de mogelijkheden van hotelaccomodatie en het caravan-

transport.

De voorzitter geeft de suggestie bij het plannen van exkursies uit

te gaan van een centraal blok waarin allen aanwezig kunnen zijn, met

een uitloop aan beide zijden, dus voor- en na het middenblok. Dit in

verband met de variabele vakanties

Pinksteren, 6-8 juni

Frankrijk; Herzele - Sangatte.

Zomer-exkursie, de periode van 10 juli - 10 augustus.

Frankrijk; ZO hoek van Bretagne.

De Heer a.w.Janssen licht het belang toe van het Redonien. Hierover

is veel gepubliceerd. Het meeste is echter bekend uit boringen. De

fauna is zeer interessant.

Frank Wesselingh heeft in dit gebied goede ervaring.

De Heer A.W.Janssen heeft drie vindplaatsen bezocht met een zeer

gunstig resultaat.

In begin augustus zal de Heer A.W.Janssen in het omstreden gebied

aanwezig zijn.

Als kernweek is gekozen voor de eerste week in augustus.
In eerste aanleg hebben 10 van de aanwezige personen voor deze exkur-

sie belangstelling.

Aangaande het vervoer zal
nog nader overleg plaatsvinden.

De voorzitter opent de vergadering. Alvorens tot de agenda over te gaan,

bedankt deze de Heer N.Dekker voor zijn werkzaamheden als vice-voorzitter

gedurende de vele jaren dat hij deel uitmaakte van het bestuur. Dit dank-

woord werd nog bekrachtigd door het overhandigen van een aandenken.

Vervolgens introduceert de voorzitter het nieuwe bestuurslid, de Heer

J.v.d.Voort, die de taak van geologisch secretaris op zich zal nemen na

het aftreden van de Heer A.C.Janse in 1987. Hij kon bij zijn verkiezing

tijdens de voorjaarsvergadering niet aanwezig zijn.
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In de reeks "Coll. Guides Naturalistes des Cótes de France" is nu

het vierde deel verschenen:

Bournerias M., Pomerol CH., Turquier Y.: LA BRETAGNE DE LA POINTE

DU RAZ A L'ESTUAIRE DE LA LOIRE.

Najaar, 19 september
Voor deze exkursie is gekozen voor een bezoek aan de Achterhoek. Ge-

koppeld hieraan kan de Heer M.V.D.Bosch het een en ander vertellen

over boortechnieken en daarbij een demonstratie verzorgen.

Voorts meldt de geologisch secretaris dat bij Hengelo (0) een zeer goede
Pleistocene ontsluiting is te zien. Aan de hand van een situatie-schets op

het bord is deze makkelijk te vinden.

De lezingendag, de boring Zuurland betreffende, wordt nogmaals onder de

aandacht gebracht. Opgave voor deelneming kan bij de penningmeester geschieden.

De Heer J.v.d.Voort meldt dat de situatie in Duitsland t.a.v. de voor de

WTKG belangrijke groeven niet rooskleurig is. Oude groeven worden bekleed

met klei voor vuilstort.

De voor deze bekleding benodigde klei wordt uit andere groeven gehaald.
De hierdoor ontstane mogelijkheden t.a.v. het verzamelen zijn echter van

zeer tijdelijke aard. Ook is het tijdstip waarop dit gebeurt zelden lang
van te voren bekend.

De Heer J.v.d.Voort stelt dan ook voor een lijst aan te leggen van degenen
die in deze ontsluitingen zijn geinteresseerd, zodat bij een zich voordoende

mogelijkheid, op zeer korte termijn een ad hoe exkursie kan worden ingelast.

Opgave aan: De Heer J.van der Voort

Lutterdam 19

D - <45IA OOSTERCAPPELN - 2

W
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T.a.v. ïwistringen zijn geen nieuwe aspecten te melden. De groeve in Nord-

lohne is niet meer toegankelijk doordat deze vol water staat. Naar mag wor-

den verwacht komt er echter binnen 3 jaar na heden een nieuwe ontsluiting

in genoemde groeve.

Over de ontsluiting in Cross Pampau is geen informatie voorhanden.

Er zijn wederom "open dagen" te verwachten bij graafwerkzaamheden in de

omgeving van Antwerpen. In dit geval gaat het om werkzaamheden aan de op-

en afritten van de tunnel bij Liefkenshoek. De tunnel zelf biedt geen pers-

pectief, daar deze in de caissonmethode wordt uitgevoerd.
Een bezoek zal echter uitsluitend gedurende de werkdagen mogelijk zijn.
De weekends moeten sterk ontraden worden als verzamelmogelijkheid, daar de

politie streng optreedt en zeker tegen de Hollanders die een niet al te

beste naam hebben t.a.v. de "zorgvuldigheid" waarmee zij op andermans ter-

reinen opereren.

De voorstellen voor de exkursies worden door de vergadering goedgekeurd.
Het bestuursvoorstel voor het vergaderprogramma 1987, te weten;

Wintervergadering: Diverse lezingen over de geologie van Nederland;

Voorjaarsvergadering: Het Aquitaine;

Najaarsvergadering: De boring IJsselmuiden;

worden door de vergadering goedgekeurd.

De Heer L.Vaessen doet een dringend beroep op de aanwezigen om copy te le-

veren voor Afzettingen.
Ook ervaringen opgedaan in vakanties kunnen een welkome bijdrage leveren.
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De gang van zaken t.a.v. de Mededelingen: In het jaar 1986 redelijk goed

gegaan, aldus de mededeling van de Heer A.Janssen. Einde van dit jaar wordt

zelfs een manuscript van 120 pagina's in de Mededelingen gepubliceerd, het-

geen mogelijk is doordat de uitgever deze uitgave mede subsidieert. Daar-

naast neemt de schrijver een gedeelte van de kosten voor zijn rekening.
Na deze publicatie is er echter geen copy meer in voorraad voor de Medede-

lingen .

De Heer A.W.Janssen doet verslag van het RCNNS-congres dat heeft plaatsge-
vonden over het Neogeen van het Noordzeebekken.

Deze letters staan voor: Regional Committee on Nothern Neogene Stratigraphy.

Het congres werd bijgewoond door een veertigtal deelnemers, die 13 voordrach-

ten te verwerken kregen, waarbij de stratigrafie van het Noordzeebekken

centraal stond.

De proceedings van het congres zullen als een dubbele aflevering van Mede-

delingen eind juni 1987 verschijnen.
Voor de leden houdt dit het grote voordeel in, dat zij zonder extra kosten

deze proceedings ontvangen.

Met een dringend beroep van de Heer Janssen om copy voor de najaarsuitgave

van de Mededelingen te mogen ontvangen werd dit onderwerp afgesloten.

De voorzitter licht het nieuwe bestuursysteem, zoals in de bestuursverga-

dering van 24 okt. j.1. is vastgesteld, toe.

Dit houdt in:

Ieder bestuurslid zit voor een periode van 2 jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Daarna moet hij of zij definitief aftreden.

Ten einde de continuiteit niet in gevaar te brengen in het bestuur is er

een overgangsregeling ingebouwd.
De functies van voorzitter en secretaris overlappen elkaar met één periode,
zodat om de twee jaar in dit team een wijziging optreedt.
Alternerend hiermede wisselen de geologisch secretaris en de penningmeester.

Van zowel Mededelingen als Afzettingen heeft een redacteur zitting in het

betuur.

De voorzitter doet een beroep op de leden om bestuurs-candidaten voor te

dragen,

Ten aanzien van de folder welke jaarlijks wordt uitgegeven met daarin naast

een algehele voorlichting de exkursie- en vergaderagenda wordt een beroep

op de leden gedaan om, indien zij hiervoor suggesties hebben, deze zo spoe-

dig mogelijk door te geven aan de Heer L.M.B.Vaessen.

De voorzitter sluit om 11.30 uur de vergadering.

15-11-1986, de secretaris,

J.E. van der Dussen.


