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Verslag over de 7e jaargang van “Afzettingen”.

De 7e
jaargang bevatte 4 grotere artikelen over diverse onderwerpen, 4 ex-

kursieverslagen, 2 verslagen van lezingen van door de WTKG georganiseerde

wetenschappelijke bijeenkomsten. Bestuursmededelingen en jaarverslagen vul-

den 16 pagina's. Er waren één bijdrage voor LEES-IDEE en twee stukjes van

Concha lutea. Negen WTKG-ers zorgden voor deze produktie. Verder werden

nog 5 korte mededelingen of oproepen van leden geplaatst. Ik wil al deze

auteurs bij deze hartelijk danken voor hun bijdrage.
Een in het engels gesteld artikel dat aan de redaktie werd aangeboden leek

meergeschikt voor "Mededelingen" en is doorgeschoven naar de redakteur

daarvan.

De copyvoorziening voor de eerste twee nummers van de 8e
jaargang ziet er

redelijk uit. De redaktie zou echter graag korte, 3 a 4 pagina's tellende,

stukjes ontvangen over onderzoekjes waar men mee bezig is, als een soort

tussentijds verslag. Ook beschrijvingen van handige methoden die men ge-

bruikt voor het schoonmaken, prepareren, fotograferen, enz. van fossielen

zijn welkom.

De vormgeving en het typewerk werden ook dit jaar weer verzorgd door mede-

redaktielid Wim Groeneveld. Het drukwerk kon weer uitgevoerd worden door

bemiddeling van de heer J. van de Kuijlen uit Nieuwegein. De tekeningen

Na de vette jaren 1984 en 1985 kwam het magere jaar 1986. Het copy-aanbod

was, vooral in de tweede helft van 1986, bedroevend. Door gebrek aan copy

moesten we het augustusnummer beperken tot een nooduitgave bestaande uit

3 velletjes met bestuursmededelingen. Ook het novembernummer dreigde dit

lot te ondergaan. Dit kon gelukkig worden voorkomen, al ging het ten koste

van de verschijningsdatum. Door verplichte ADV-sluiting van de drukkerij

gedurende de laatste 2 weken van december, werd het uiteindelijk half

januari 1987 voordat het novembernummer verscheen.

Dat de copyvoorziening in 1986 zo stroef verliep kan voor een deel geweten

worden aan het minder aktieve wervingsbeleid dat ik dit jaar door tijdge-
brek heb kunnen voeren. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen

zal John W.M.Jagt uit Blerick de redaktie van "Afzettingen" komen verster-

ken.
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van forarainiferen die voorpagina's sierden waren afkomstig van mevrouw

A.Kerkhof uit Amsterdam. Het vergaren, nieten en verzendklaar maken werd

ook dit jaar weer gedaan door Jan Buurman en ondergetekende, bijgestaan

door Poppe de Boer, Rieja van Aart of Henk Bol. Jan verzorgde ook weer de

adreslabels en zorgde er voor dat het afbundelingsritueel enigszins volgens

de voorschriften van de PTT verliep.

Hartelijk dank voor al jullie hulp.

Namens de redaktie,

Lenard+M.B. Vaessen


