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Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden tijdens de voorjaarsver-

gadering van de W.T.K.G. d.d. 21 maart 1987 in het Rijksmuseum voor Geologie

en Mineralogie te Leiden.

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken.

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken van belang.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 13.3.1986.

Deze worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

A. Notulen Huishoudelijke vergadering 8.11.1986.

Deze worden eveneens zonder opmerkingen goedgekeurd.

- Toegevoegd:

Toegevoegd het verslag van de Huishoudelijke vergadering tijdens de Win-

tervergadering op 24.1.1987 met als enig agendapunt het 25-jarige bestaan

van de W.T.K.G. in 1988. Hierin is het telefoonnummer van de coordinator

van de jubileum-commissie, dhr. A.C.Janse, verkeerd vermeld. Dit moet

zijn: 01810-16238. Verder wordt dit verslag zonder opmerkingen goedge-
keurd

.

5. Verslag secretaris over 1986.

Dit verslag wordt goedgekeurd.

6. Financiën.

Het verslag boekjaar 1986 wordt goedgekeurd. De voorzitter geeft hierbij

een overzicht van de onderwerpen waarvoor de reservering van gelden voor

de jubileum-viering wordt gedacht. Na voorlezing van het verslag van de

kascommissie wordt het bestuur gedechargeerd met dankzegging aan de

penningmeester.

7 t/m 9. De verslagen van de geologisch secretaris, de redacteur van Mede-

delingen en de redactie van Afzettingen.

Deze verslagen worden zonder aantekeningen goedgekeurd. De voorzitter

bedankt alle betrokkenen voor hun inzet.

10. Bestuursverkiezing

Dhr. J. van der Voort, reeds vorig jaar gekozen als bestuurslid zal de

heer A.C.Janse opvolgen als geologisch secretaris. De heer B. van der

Valk wordt unaniem gekozen als opvolger van dhr. H.W.Nijhuis. De voor-

zitter bedankt de heren Janse en Nijhuis voor hun activiteiten tijdens
hun bestuursperiode en laat dit vergezeld gaan van een klein geschenk.
N.a.v. de bestuurswisseling vraagt dhr. Cadée hoe de bestuurswisselin-

gen nu precies zijn geregeld. De voorzitter legt het in het bestuur

reeds eerder besproken systeem van de vierjaarlijkse perioden uit. Hier-

bij wisselen voorzitter en secretaris met een verschil van 2 jaar, even-

als de geologisch secretaris en de penningmeester, zodat steeds een con-

tinuïteit in de werkzaamheden zal zijn gegarandeerd. Van de zijde van

de leden zijn geen tegenkandidaten gemeld.

Afwezig met bericht van verhindering: L.M.B.Vaessen.

1. Opening

De voorzitter opent om 11.25 uur de vergadering.
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11. Bestuurswisseling.

Deze vond tijdens de vergadering plaats.

12. Verkiezing kascommissie.

Dhr. A. F. J.Jansen treedt af. In zijn plaats wordt F.P.Wesselingh benoemd.

De kascommissie bestaat voor het jaar 1987 uit de heren A.W.Burger en

F.P.Wesselingh.

13. Begroting 1987.

Hierbij wordt in ruime mate rekening gehouden met de viering van het

jubileum. Dhr Gaemers vraagt waarom de kosten van de Strandwerkgroep

met f. 1,- zijn verhoogd. De oorzaak hiervan ligt in de portokosten.

De begroting wordt vervolgens goedgekeurd.

IA. Rondvraag.

In de rondvraag licht dhr. A.C.Janse de gang van zaken toe ten aanzien

van de overdracht van het archief van de W.T.K.G. aan de gemeente Rotter-'

dam, waarna de voorzitter de rechtspositie en de toegankelijkheid uit-

een zet. De werkgroep geeft haar archief in bruikleen voor een periode

van 20 jaar, waarna verlenging in perioden van 5 jaar mogelijk is. Deze

perioden gaan automatisch in, tenzij vooraf kenbaar wordt gemaakt dat

de W.T.K.G. een andere oplossing wil voorstaan. De archivaris, dhr. Nieu-

wenhuis, van het gemeentelijk archief in Rotterdam zal het archief van

de W.T.K.G. inventariseren, waarna publicatie kan volgen. Op welke wij-

ze publicatie zal geschieden dient nog te worden vastgesteld. Dhr.

Nieuwenhuis wordt in deze opzet tot archivaris van de W.T.K.G. benoemd.

Via een oproep in Afzettingen zal aan de leden worden gevraagd, indien

zij stukken van belang voor dit archief in hun bezit hebben, deze aan

dhr. Nieuwenhuis ter beschikking te stellen. In eerste instantie kan

dit geschieden door deze stukken aan de secretaris toe te zenden. Wat

betreft het archief van de penningmeester dient de wettelijke termijn

van 5 jaar in acht te worden genomen, waarbij beheer en de toegankelijk-

heid berusten bij het bestuur. Daarna kan overdracht plaats vinden.

Dhr. Gaemers vraagt waar de themadag "IJsselmuiden" zal worden gehouden.

Dit in verband met de hoeveelheid plaatsen. Dhr. Gaemers heeft nogal

veel mensen uitgenodigd in verband met de belangrijkheid van deze dag,

waaronder medewerkers van de B.P. en de Geologische Dienst. Hij pleit

voor een grote ruimte. Ook dringt hij aan op convocatie in augustus

of september met het verzoek om vooraf aan te melden. E.e.a. dient in

Afzettingen te worden gepubliceerd.

Voorlopige vergaderdata;

- wintervergadering - 23 januari 1988

- voorjaarsvergadering - 19 maart 1988

De voorzitter brengt nogmaals het jubileum naar voren en het belang

daarvan voor de vereniging. Vooral wil hij de jongeren inschakelen.

Zij moeten geen aanhangsel van het bestuur worden, maar met eigen in-

breng komen. Hij stelt dan ook voor dat na afloop van de vergadering

en de lezingen de jongeren bij elkaar gaan zitten en overleggen wat

zij kunnen ondernemen. Dhr. A.C.Janse licht in zijn functie van jubi-
leumcoordinator de structuur van de plannen toe. Het hoofdthema zal

zijn: "25 jaar W.T.K.G. voor de leden, door de leden". Als hoogtepun-

ten staan thans op het programma een serie lezingen, gekenmerkt als:

"zwaar", een gezamelijk diner en wat er verder nog aan suggesties bij

de leden leeft. E.e.a. zal door dhr Janse worden gepeild.
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Ook het bedrijfsleven zoals boekhandelaren en de uitgever van Mededelingen

kunnen worden ingeschakeld, alsmede musea met geologische afdelingen en

zusterorganisaties. Aangaande de eerder gedane suggesties ten aanzien

van een reizende tentoonstelling worden enige organisatorische en finan-

ciële bezwaren naar voren gebracht. Dhr. van der Voort stelt jubileum-

weekends voor. Als mogelijke plaats van handeling wordt van bestuurszij-

de de Flint in Amersfoort genoemd. Ook worden er speciale uitgaven van

de Mededelingen en Afzettingen genoemd. In deze laatste zal een overzicht

van 25 jaar W.T.K.G. worden gegeven voorzien van fotomateriaal.

Ten aanzien van het middagprogramma deelt de voorzitter mede dat dhr.

Steurbaut heeft afgezegd en zal worden vervangen door dhr. A.C.Janse.

Dhr. van der Voort deelt mee dat er tot op heden nog geen
reacties zijn

binnengekomen ten aanzien van de excursie naar Engeland. Dientengevolge

zal deze excursie geen doorgang vinden. Als alternatief wordt Nordlohne

in Duitsland voorgesteld (A.W.Janssen: "best wel aardig"). Rond Pasen

zal de ontsluiting Nordlohne wel toegankelijk zijn. Ook biedt Twistrin-

gen thans betere mogelijkheden, daar nu de diepere niveau's beter toe-

gankelijk zijn dan bij het vorig bezoek. Opgave voor deelneming kan bij

de heer van der Voort geschieden.
Wat betreft de Pinksterexcursie zullen de heren Burger en Janssen de

leiding op zich nemen, daar de heer van der Voort verhinderd is.

Het betreft hier de excursie Sangatte in Frankrijk.

Dhr. Gaemers vraagt hoe de situatie thans is in Gross Pampau. Dhr. van

der Voort deelt mede dat in de situatie niets is veranderd sinds de

vorige mededeling.
Tenslotte maakt dhr. van der Voort de aanwezigen nogmaals attent op de

mogelijkheid mee te doen aan zg.
ad hoe excursies, waarbij sprake is

van zeer kortstondige ontsluitingen. Wie hierin geïnteresseerd is kan

zich thans reeds aanmelden bij dhr. van der Voort.

15. Sluiting.

De voorzitter sluit om 12.10 uur de vergadering.

Amstelveen, 23 maart 1987

de secretaris,

J.E. van der Dussen.


