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Jaarverslagen

VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1989.

Bestuur.

Statuten en huishoudelijk reglement.

Op de Algemene ledenvergadering werd een wijziging van de Statuten voor-

gelegd aan, doorgesproken met en goedgekeurd door de leden. De wijziging

van het Huishoudelijk reglement werd door tijdgebrek later in het jaar

op een extra ledenvergadering (4-11-*89) aan de leden voorgelegd, met

hen doorgenomen en door hen goedgekeurd.
De reglementscommissieleden M.v.d.Bosch en M.Cadée worden hierbij har-

telijk bedankt voor de verrichte werkzaamheden.

In december zijn de statuten naar de notaris gebracht.

Ledenwerving en -behoud.

Het feit dat er weinig aanmeldingen van nieuwe leden zijn en deze soms

snel weer afhaken baart het bestuur enigszins zorg.
Ook met het oog op

de nieuwe financiële situatie - het gevolg van de verhuizing van het

tijdschrifl Mededelingen naar een nieuwe uitgeverij - is een uitbreiding
van het ledenbestand wenselijk.
Er is een "denktank" gevormd, bestaande uit drie personen. Deze is een-

maal in vergadering bijeen geweest. Er zijn voorstellen gedaan, o.a.:

- het meer op elkaar afstemmen van excursies, lezingen en artikelen in

Afzettingen - het uitbrengen van een affiche en permanente tentoonstel-

lingspanelen - persoonlijke benadering van nieuwe (en "oude") leden -

enz

Een WTKG affiche is verzonden naar enkele musea. Vóór verdere versprei-

ding wordt nog een wijziging in het affiche aangebracht.
Een paneel van de wtkg heeft in het voorjaar van 1989 op twee geologi-
sche tentoonstellingen gehangen.

Winter-, voorjaars- en najaarsvergadering.

De vergaderingen werden door respectievelijk 40, 31 en 23 personen be-

zocht.

Op deze bijeenkomsten werden weer diverse lezingen gehouden.
Gekeken naar het aantal leden was het aanbod aan eigen bijdragen helaas

niet groot. Een groter aanbod aan eigen bijdragen zou een verlevendiging
van de bijeenkomsten betekenen. Dat kan de vereniging alleen maar ten

goede komen.

Lezingen en eigen bijdragen;

21 jan.; Dr.E.Steurbaut: Lezing - Nieuwe inzichten in de stratigrafie

ven de Zanden van Aalter,

W.Sparreboom: Diapresentatie - Foraminiferen.
P.Gaemers: Diapresentatie - Ontsluitingen in Normandlë.

J.v.d.Voort: Diapresentatie - Turkije reis.

Het bestuu.r kwam in 1989 drie maal in vergadering bijeen

Tijdens de Algemene ledenvergadering werden penningmeester (F.Maatman),

geologisch secretaris (J.v.d.Voort) en redacteur Mededelingen (A.W.

Janssen) herkozen. Als secretaris werd A.Kerkhof gekozen. Voorzitter

bleef L.v.d.Valk. F.Wesselingh bleef redacteur Afzettingen. Mederedac-

teur Mededelingen (J.Jagt) en mederedacteur Afzettingen (L.Vaessen)
bleven als toehoorders in het bestuur.
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11 mrt: Dr.P.L.de Boer: Lezing - Astronomische invloeden op klimaat en se-

diment
.

Mevr. Drs.E.v.d.Wilks: Lezing - Educatief werk in het Rijksmuseum
van Geologie en Mineralogie.

C.Karnekamp: Demonstratie - Bijzondere gastropodenvondsten, Kleine

Spouwen, ontsluiting Nachtegaalstraat.
h nov: Prof.Dr.G.J.Boekschoten: Lezing - Eilanden in de noordhelft van de

Atlantische oceaan. Stepping stones voor de flora en fauna geduren-
de Neogeen en Kwartair tussen Eurafrika en de Amerika's.

C.Karnekamp: Demonstratie - Een handige manier om zeven te maken.

Ledenbestand.

Amsterdam, 6 januari 1990

Adrie Kerkhof.

Vergeleken bij 1988 (én 1987) zien wij een lichte stijging van het totale

aantal leden en donateurs. Het is te hopen dat deze lijn zich voortzet.

Helpt u mee?

per 31-12-’88 per 31-12-'89

Leden 205 213

Huisgenoot-leden 19 17

Huisgenootleden met Afz. 9

Scholieren-leden 3 A

Gepensioneerden-leden 4 4

Instellingen-leden 4 4

Donateurs(-Personen) 5 4

Donateurs9-Instellingen) 9 9


