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JAARVERSLAGEN

Verslag van de secretaris over 1987.

Hoewel het ledenaantal in 1987 toenam blijft het de voortdurende zorg van

het bestuur nieuwe leden aan te trekken, waarbij vooral het actief deelne-

men aan de activiteiten welke worden georganiseerd een belangrijk uitgangs-

punt vormt.

Daarnaast hoopt het bestuur ook door het aantrekken van nieuwe leden de

mogelijkheden van de Werkgroep uit te breiden

Nog steeds constateert het bestuur dat de inbreng van de leden in de vorm

van eigen bijdragen bijv. bij de ledenvergaderingen, te wensen overlaat.

Het oog wordt hierbij zeker ook gericht op jongere leden, die immers de

basis dienen te vormen voor de continuiteit van de W.T.K.G..

In het jubileumjaar zal zij daarom een sterke druk bij haar activiteiten

uitoefenen op de jongeren.

De heer A.C.Janse trad als coördinator op bij de jubileumcommissie. Helaas

moest hij door drukke werkzaamheden zijn functie in deze neerleggen. Het

bestuur prijst zich gelukkig dat de heer C.Karnekamp spontaan heeft aange-
boden deze taak over te nemen.

Naast het excursieprogramma vonden wederom een aantal voordrachten plaats,
verdeeld over drie ledenvergaderingen. Bijzondere aandacht hierbij verdient

de themadag gewijd aan de Boring IJsselmuiden waarbij zeker een woord van

waardering past voor de inzet van de heer P.A.M.Gaemers die als coördina-

tor bij dit onderzoek optrad.

In verband met drukke werkzaamheden van de secretaris zijn de secretaris-

taken gesplitst. Met ingang van 1988 zal de heer J.Buurman de ledenadmi-

nistratie op zich nemen.

Feiten en cijfers:

Het ledenbestand: per 31-12-86 per 31-12-87

leden 181 199

scholierenleden 5 5

pensioenleden 4 4

huisgenootleden (zonder Afzettingen) 6 5

huisgenootleden (met Afzettingen) 9 8

instituten (met Afzettingen) 4 5

donateurs (personen) 5 6

donateurs (instellingen) 11 8

De presentie bij de vergaderingen volgens opgave uit de presentielijsten:
24 januari 34 personen

21 maart 20 personen

14 oktober (geen presentielijst aanwezig)

Amstelveen, 19 januari 1988, de secretaris

J.E. van der Dussen.

Het bestuur kwam in 1987 drie maal bijeen in algemene zin. Daarnaast werd

op 7 november, voorafgaand aan de ledenvergadering, nog een extra bestuurs-

vergadering ingelast. Deze laatste in het bijzonder gericht op de jubileum-

viering in 1988.

De jubileumviering heeft bijzondere aandacht, in de eertse plaats omdat

wederom een mijlpaal wordt bereikt die niet ongemerkt voorbij mag gaan, in

de tweede plaats omdat de viering van dit heuglijk feit een goede gelegen-
heid biedt wederom extra aandacht te schenken aan de activiteiten van de

vereniging.


