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Verslag van de huishoudelijke vergadering tijdens de wintervergadering

op 24 januari 1987.

Het 25-jarig bestaan van de W.T.K.G. in 1988.

De heer Gaemers suggereerde een speciaal nummer van de Mededelingen, ge-

wijd aan IJsselmuiden.

Daarnaast wilde hij de televisie doen benaderen.

Ook het opnemen van een algemeen overzicht van bio-lithografische gegevens,

met name die welke in het verleden door leden zijn gepubliceerd, in Af-

zettingen achtte hij een mogelijkheid.
Daarnaast zag hij een reizende tentoonstelling als een goed propaganda-
middel.

Zijn oudste zuster heeft een schip aangeboden als tentoonstellingsruimte.
Dit schip ligt in Zwolle,

Later stelde hij nog voor de oliemaatschappijen in te schakelen om een

gezamenlijk boringprogramma op te zetten.

De heer Dekker wilde regionale tentoonstellingen, waarbij te denken is

aan Maastricht, Denekamp, Enschede, Leiden enz.

Er is een nieuw museum in Middelburg op dit gebied geopend.
De provinciale Culturele Raden zouden benaderd moeten worden.

Eén van de leden bracht bibliotheken als expositiemogelijkheid naar voren.

De heer Karnekamp heeft hiermede zeer slechte ervaring opgedaan bij het

jubileum van de Kreukel.

Uit de zaal kwam de suggestie van een thema-tentoonstelling als mogelijk-
heid naar voren, b.v. over het Aquitaine-gebied.

De voorzitter stelde de zaak van de jubileumcommissie aan de orde zoals

deze in het bestuur was aanvaard, te weten: een commissie onder leiding
van de heer A.C.Janse.

Tijdens de vergadering werd deze commissie aangevuld met de leden: Karne-

kamp, Van Nieulande, Van der Hoek, Wesseling en mevr. Bol.

De commissie kan nog worden uitgebreid (tel. Hr. A.C.Janse; 01810-6238)

De heer Karnekamp stelt samenwerking met de G U en de V U in Amsterdam

en de Landbouwhogeschool in Wageningen voor.

In de loop van de vergadering vulde hij deze suggestie nog aan met een

"Tagung" in het Nordlinger Riss rond Pinksteren of Hemelvaart.

De voorzitter gaat in op een vraag uit de zaal omtrent de voorstellen van

het bestuur en licht deze toe. In grote lijnen stemmen de ideeën welke

leven bij het bestuur overeen met de geluiden uit de zaal.

Nadat de voorzitter een korte toelichting had gegeven over de eventuele

viering van het 25-jarig bestaan van de W.T.K.G. en enige algemene pun-

ten in deze waren toegelicht, was het woord aan de aanwezigen.

De heer karnekamp opende de reeks suggesties met de woorden: "Net als de

vorige keer, maar dan groter".

Zijn gedachten gingen hierbij uit naar een tentoonstelling met een daar-

aan gekoppelde voorlichtingsstand.
Daarnaast het inschakelen van de pers, kortom alles "groots" opzetten,

goed onderling kontact en daarbij: "een etentje!".
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Eén van de aanwezigen stelt voor bijzondere excursies te houden, zoals

b.v. naar het Mioceen van Noord-Italie.

Ook Polen wordt genoemd als mogelijkheid.
Eén van de leden reageert: "Alweer zo ver weg, waarom niet eens iets in

Nederland, het is toch een Nederlandse vereniging!".

Mevrouw Burger wil graag dat er via jeugdprogramma's bij radio en tele-

visie meer jeugd wordt aangetrokken.
De vereniging is aan het vergrijzen.
Ook stelt zij, dat er te weinig contact is tussen de leden.

Zij wil; "Meer van elkaar leren".

De heer Van Nieulande acht een gezamenlijke ontsluiting - in samenwerking

met de B.P.V. - in de zanden van Bemmel een goed evenement tijdens het

jubileumjaar.
Dit dient groot te worden aangepakt, met behulp van graafmachines.
De heer Gaemers ziet hierin bezwaren, daar, volgens hem, de zanden van

Bemmel nogal discussie opwerpen.

Op de agenda van de vergadering op 21 maart a.s. zal het punt "jubileum"
worden geplaatst.

Bij de hierop volgende algemene discussie kwamen als negatieve punten

naar voren:

- er is een barrière om lid te worden, vooral bij jonge mensen

- er is te weinig tijd voor persoonlijke contacten tussen de leden

- er is te weinig tijd om tijdens bijeenkomsten te determineren en met

microscopen te werken.

Tenslotte stelt de voorzitter het schrijven van de heer Deerenberg uit

Maastricht aan de orde waarin deze pleit voor een meer centraal gelegen

vergaderruimte, waarbij b.v. aan Utrecht wordt gedacht.
Een groot gedeelte van de aanwezigen is het hiermee eens.

Om 11 uur sluit de voorzitter dit extra agendapunt af.

Amstelveen, 25 januari 1987

De secretaris

J.E. van der Dusseni.


