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Notulen van ledenvergaderingen

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 11-3-’89 TE LEIDEN.

1) Opening 12.00 uur

2) Bestuursmededelingen en ingekomen stukken.

Roken. De voorzitter verzoekt de vergadering zo min mogelijk te roken.

Voor het roken graag de nevenruimte gebruiken. Er is geen rookverbod

inhet Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie en wordt ook niét inge-
steld.

De open brief aan G.Burger in Afzettingen wordt betreurd door het be-

stuur. A.W.Janssen betreurt de toon van zijn brief maar staat achter

de argumenten ervan- G.Burger heeft recht op weerwoord in de Afzettin-

gen. Haar brief wordt gevolgd door de visie van het bestuur.

M.van den Bosch:" Geen rookverbod in RGM betekent datde vereniging een

rookverbod kan instellen."

Mededelingen.

• W.Backhuys is ontslagen bij Brill. De nieuwe directie (interim) is

begonnen met de sanering van het uitgeversbestand. Het contract met de

Tertiary Research Group en Mesozoic Research was al opgezegd per
l-l-’89.

• Ons tijdschrift is verliesgevend voor Brill (ƒ 80.000 verlies vanaf

jaargang 20). Aantal afgesloten abonnementen door Brill slechts 5A.

Voor sluitende exploitatie zijn minimaal 500 abonnementen nodig.
» Brill zegt het contract met de WTKG op per 31-12-'89.

We zullen naar andere mogelijkheden moeten zoeken om Mededelingen te

doen verschijnen.

Uitgang is: Handhaving van de huidige kwaliteit.

Opties; a. Ex directeur W.Backhuys begint waarschijnlijk nieuwe uitge-

verij of gaat met andere uitgeverij samenwerken. Hij is be-

reid tot samenwerking met de WTKG.

b. Tekstverwerker. Camera-ready leveren drukt de kosten (zet-
werk en correctiekosten vervallen). De aanschaf van tekst-

verwerkende apparatuur is achter duur (10 a 15 mille). Even-

tueel gebruik maken van de apparatuur op het RGM is niet

doenlijk.

c. Tertiary Research Group. Door de tijdschriften van de Tert.

Res. Gr. en de WTKG samen te voegen zal het aantal abonne-

menten verdubbelen (er is nauwelijks overlapping van de be-

standen). Dan is er gemakkelijker een uitgever te vinden.

In het verleden is de mogelijkheid tot samenvoeging door de

T.R.G. al eens geopperd.

Door gezamenlijke financiële inspanning zou de tekst camera-

ready geleverd kunnen worden.

Brill wil ook niet doorgaan met gefuseerde tijdschriften
WTKG en TRG.

W.Backhuys is niet voor samenvoeging.
Het bestuur van de WTKG is ook niet voor samenvoeging maar

het is misschien niet te vermijden.
(d) Een aanzienlijke verhoging van de contributie (ƒ 65.—).

Moet worden vermeden.

Aanwezig: L.van der Valk, A.G.Kerkhof, F.P.I.Maatman, J.van der Voort,
A.W.Janssen en F.G.Wesselingh.

Afwezig : L'.M.B. Vaessen en J.W.M.Jagt.
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Beslissingen moeten dit jaar genomen worden. De eerstvolgende vergade-

ring is pas 4-ll-'89. Het bestuur vraagt en krijgt een mandaat van de

vergadering voor het nemen van beslissingen.
* L.v.d.Valk na vraag over contributieverhoging:"Contributieverhoging
zal wel eerst voorgelegd worden aan de leden, maar het bestuur kan nu

nog geen bedrag noemen".

* C.Karnekamp: "Met floppy disc naar bv de Printerette is mogelijk".
Hij heeft een lijst van de kosten van verschillende vermenigvuldigings-..
mogelijkheden. Hij stuurt het bestuur de lijst toe.

* M.C.Cadée: "Subsidies zoeken in Europees verband".

* M.v.d.Bosch: "Statuten voorzien niet in fusie met ander blad. Moet

nu in de statuten worden verwerkt. In artikel 3c van de statuten opne-

men. (desgewenst)".
P.de Boer: "Het bestuur beslist in gevallen waarin Statuten niet voor-

zien".

* Camera-ready leveren overleg met drukker.

Een drukker zoeken die ook kan binden, om de kosten te drukken.

Aan de vergadering worden suggesties gevraagd.
Geologisch secretariaat.

Excursieschema:
* Voor de Paasexcursie hebben zich 20 personen opgegeven. Voor de aan-

wezige deelnemers ligt de convocatie klaar op de vergadering (op naam)
Aan de niet aanwezige deelnemers wordt de convocatie toegestuurd.

Nieuwe belangstellenden kunnen zich nog aanmelden bij J.v.d.Voort.

* Voor de Pinksterexcursie hadden zich 4 personen opgegeven. Doel en

programma zijn nog niet geregeld. Volledige informatie gaat met de

eerstvolgende Mededelingen mee.

* Hardingsmiddel: Door de geringe aanvraag door de leden kan de levering
van het hardingsmiddel niet doorgaan. (Er moet een te grote hoeveelheid

tegelijk worden afgenomen).

Pauze 12.*-5 - 14.20 uur

3) Notulen algemene ledenvergadering van 30-4-*88. Worden goedgekeurd.

A) Verslag van de secretaris over 1988. Wordt goedgekeurd.

5) Financiën.

Verslag van de penningmeester over 1988. Wordt goedgekeurd.
* F.Maatman: "Post publicaties moet worden herzien. Voorraad Afzettin-

gen en Mededelingen sterk geslonken door uitdeling. De achterstallige
contributie is gedeeltelijk betaald. (Van 40 naar 20 wanbetalers)"
* L.v.d.Valk: "Wanbetalers worden aangeschreven en gemaand tot betaling.
Wordt er niet betaald dan worden ze afgevoerd van de ledenlijst. (Roye-
ment is te duur)."
* Voor de toekomstige wanbetalers. A.W.Janssen; "Op jaarlijkse rekening

toevoeging van zinsnede: Wanneer niet binnen drie maanden betaald wordt,

wordt u geschorst, (of iets dergelijks). Dit voorkomt dat we een aparte

brief moeten sturen naar wanbetalers."

De Kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester over 1988

décharge te verlenen. Wordt verleend.

* Achterstallige contributie is te hoog.
* Geen aparte administratie van het kasgeld ontneemt de kascommissie

een duidelijk inzicht in een deel van de financiële handelingen. Ver-

zocht wordt een aparte administratie van het kasgeld te voeren.

6) Verslag van de geologisch secretaris over 1988. Wordt goedgekeurd.

7) Verslag van de redacteur van Mededelingen over 1988. Wordt Goedgekeurd.

8) Verslag van de redacteur van Afzettingen over 1988. Wordt goedgekeurd.
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9) Statuten en Huishoudelijk reglement.

Het bestuur bedankt de Reglementscommissie (M.van den Bosch en M.C.Ca-

dée) voor haar werk.

Het bestuur vgilaat de bestuurstafel voor tLyan den Bosch en Mj.CLCadée.

De herziene statuten worden doorgenomen met de vergadering en na enkele

wijzigingen en toevoegingen goedgekeurd door de vergadering. (Wijzigin-

gen en toevoegingen worden aangebracht door de Reglementscommissie)

De nieuWe statuten gaan naar de notaris.

* Gezien de tijdsdruk wordt voorgesteld het huishoudelijk reglement op

een te houden extra ledenvergadering op de e.v. najaarsvergadering te

behandelen.

Het bestuur, neemt weer plaats achter de bestuurstafel.

10) Bestuursverkiezing.

F. P.I. Maatman, J.van der Voort en A.W.Janssen worden herkozen. Het

voorstel om A.Kerkhof te kiezen als secretaris wordt aangenomen.

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit: Voorzitter: L.van der Valk.

Penningmeester: F.P.I.Maatman. Secretaris: A.Kerkhof. Geologisch secre-

taris: J.van der Voort. Redacteur Mededelingen: A.W.Janssen. Redacteur

Afzettingen: F.G.Wesselingh.
Er zitten overigens 2 toehoorders in het bestuur n.n. J.W.M.Jagt (mede-
redacteur Mededelingen) en L.M.B.Vaessen (mederedacteur Afzettingen).
A.W.Janssen wil over 2 jaar bestuurslid af zijn. J.W.M.Jagt is bereid

gevonden zijn taak over te nemen.

11) Bestuurswisseling. Iedereen kan blijven zitten.

12) Verkiezing Kascommissie. Adri Burger treedt af
.

A.C.Janse wordt be-

noemd. De Kascommissie bestaat nu uit: A.C.Janse en L.M.B.Vaessen.

13) Begroting 1989. Wordt goedgekeurd.

14) Rondvraag.
* Verzekering kampen en excursies. A.W,Janssen:"Er is een W.A. verze-

kering voor alle leden." M.van den Bosch: "Wordt opgenomen in het huis-

houdelijk reglement."
* Nieuwsbrief KNGMG. P.A.M.Gaemers waardeert hernieuwde opgave van ex-

cursie- en vergaderschema van de WTKG in de nieuwsbrief. Het secreta-

riaat van de WTKG staat nu op de verzendlijst van de nieuwsbrief.

* Het vergaderschema van de WTKG komt in de volgende Afzettingen.

15) Sluiting. 15.40 uur

Amsterdam 14-3-'89, de secretaris

A. Kerkhof


