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JAARVERSLAGEN

Verslag van de secretaris over 1986.

Daarnaast zijn voorstellen uitgewerkt, welke na te zijn getoetst op hun

praktische uitwerking in het jaar 1987 aan de leden zullen worden voor-

gelegd.

Naast een geslaagd excursieprogramma vonden er wederom een aantal aantrek-

kelijke lezingen plaats, verdeeld over drie ledenvergaderingen.
- Dr. P.Sondaar, (Rijksuniversiteit Utrecht)

Evolutie en uitsterven van eiland-fauna's

- Prof. Dr. L.D.Brongersma (em. hoogleraar van de Rijksuniversiteit Leiden)

Leven en werken van Prof. E.Dubois

- Dr. J.F.Geijs (Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen)

Taphonomie van fossiele echiniden

- de heer J.Jagt (Venlo)

Skeletmorfologie van fossiele zeesterren, slangsterren en zeelelies

- de heer D.F.Hoeksema

Het verzamelen van kleine mollusken in Ouddorp
- de heer F.van Nieulande

Nieuwe aanwinsten van onze schelpfauna, gevonden te Cadzand

Paralel aan de serie voordrachten vond een aantal demonstraties en korte

bijdragen van de leden plaats.
Toch moest worden vastgesteld, dat deze zeer waardevolle ledenpartici-

patie terug loopt. De vraag doet zich daarbij voor wat hiervan de oor-

zaak
moge zijn.

Een aangelegenheid die het bestuur eveneens met zorg vervuld.

Tijdens de algemene ledenvergadering vond een wisseling plaats van het

bestuur.

De vice-voorzitter de heer N,Dekker, de secretaris M.C.Cadée en de heer

J.G.M.Raven traden af.

De functie van vice-voorzitter werd niet meer vervuld.

In plaats van de heer Raven trad de heer J. van der Voort in functie.

De heer Cadée, die ruim 16 jaar de vereniging als secretaris steunde,

droeg zijn werkzaamheden over aan ondergetekende.

Een belangrijke taak voor enige leden van de W.T.K.G. was de analyse

van de monsters van boring Zuurland.

Het aan deze boring gewijde en in samenwerking met de W.T.K.G. georga-

niseerde symposium en het daaraan gekoppelde uitreiken van de "Van der

Het bestuur kwam in het achter ons liggend Jaar drie maal bijeen.
Centraal in deze vergaderingen stond de zorg over de gezapigheid waarmee

de leden de gang van zaken binnen de vereniging aanvaarden.

Aan de éne zijde mag dit gezien worden als een compliment ten aanzien van

het functioneren van het bestuur; aan de andere kant schuilt het gevaar,

dat de leden zich weinig bij het reilen en zeilen van de vereniging betrok-

ken voelen.

Het uitblijven van positieve bijdragen t.a.v. het functioneren van de

W.T.K.G. heeft het bestuur er toe gebracht in haar eigen structuur veran-

deringen aan te brengen.
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De presentie bij de vergaderingen volgens opgave uit de presentielijsten:
24 januari

15 maart

8 november

43 personen

26 personen

32 personen

Amstelveen, 31 december 1986

De secretaris

J.E. van der Dussen.

Lijn onderscheiding" werd door enige leden bijgewoond.

Feiten en cijfers
het ledenbestand

per 31-12-85 per 31-12-86

leden 176 181

jeugdleden 5 5

pensioenleden 2 4

huisgenoot-leden met abonn. Afzettingen 10 9

huisgenoot-leden 6 6

donateurs 3 5

instituten (donateurs) 13 11

instituten met abonn. op Mededelingen/Afzettingen 3 4

ruilabonnementen 37


