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Van de voorzitter

Het langzaam maar zeker teruglopen van ons ledenbestand baart ons zorgen. De

vergrijzing slaat toe. Toch kan het niet zo zijn dat bij de jongere generatie geen interesse

zou bestaan voor de zaken waar de WTKG zich mee bezig houdt. Ons probleem is echter

deze mensen te bereiken. De oplossing ligt in principe voor de hand; het is een kwestie

van tijdsinvestering, publiciteit zoeken, maar wij lopen hierbij tegen onze beperkingen aan.

Dit jaar heeft Emmy Quack, wegens haar verhuizing naar het zuiden des lands, haar

funktie van bibliothecaresse neergelegd. Wij danken haar voor het werk dat ze verricht

heeft. Gelukkig is onze bibliotheek in het Rotterdams Natuurmuseum in goede handen,

maar ik zou toch graag zien dat een WTKG-er de verantwoordelijkheid hiervoor op zich

zou nemen. Inmiddels heeft secretaris Ruud Wiggers in Rotterdam poolshoogte genomen.

Dankzij de subsidie van het Pieter de Koning Fonds hebben wij in 1993 ons bijzonder

mooi uitgevoerde wetenschappelijke tijdschrift ’Contributions’, dat inhoudelijk op hoog
niveau staat, kunnen uitgeven. John Jagt en Martin Cadée zijn als redacteuren

verantwoordelijk voor de inhoud. Wij zijn de subsidiegever zeer erkentelijk voor de

fmancieële ondersteuning. Wij zijn hard aan het werk om in overleg met de uitgever
Universal Book Services voor het tijdschrift een financieel minder zorgelijk bestaan te

creëren. Vooralsnog is ’Contributions’ voor de vereniging een fmancieële molensteen,

maar zouden wij het tijdschrift niet graag willen missen.

Dankzij de inspanningen van Ronald Pouwer en Frank Wesselingh verschenen dit jaar vier

'Afzettingen’. Uit de koker van de beide redacteuren kwam zelfs een heus

Jubileumnummer. Veel plezier heb ik ook beleefd aan het kontakt met onze zuiderbu-ren,

de Belgische Vereniging voor Paleontologie. Onze gezamelijke bijeenkomst in Antwerpen

viel helaas samen met aktiviteiten rond Miste, zodat het contingent WTKG-leden in

Antwerpen beperkt was. De lezingen van prof.Joris Geys en John Jagt waren er echter niet

minder om. In 1994 staat weer een gezamelijke bijeenkomst in Nederland gepland. Noteert

U vast 8 oktober! Daarnaast waren er nog de excursies naar het lanrebekken en naar

Heist-op-den-Berg waar de Zanden van Zonderschot tijdelijk ontsloten werden. Anton

Het is in onze vereniging ongebruikelijk dat bij een bestuurs-mutatie zowel een nieuwe

voorzitter als een nieuwe secretaris tegelijk aantreden. Vanwege het feit dat dit deze keer

wel geschied is stond het jaar 1993 voor ons daarom in het teken van inwerken, wennen,

op elkaar ingespeeld raken. Dankzij de goede samenwerking met de zittende bestuursleden

en de wijze waarop onze voorgangers de funkties aan ons hebben overgedragen denk ik

(hoop ik) dat de leden weinig van de bestuursmutatie gemerkt hebben.

Zo alles overziend van wat 1993 ons gebracht heeft, kom je tot positieve en negatieve

zaken; en droevige gebeurtenissen. Aan het einde van 1993 is tot ons leedwezen Gon

Burger overleden. Zij was bij de WTKG-bijeenkomsten altijd markant en zeer betrokken

aanwezig. Wij zullen haar missen. Wij wensen Adri Burger veel sterkte toe bij het dragen

van dit gevoelige verlies.
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Janse, Lenard Vaessen, Adri Burger en voor de laatste excursie de BVP hebben het een en

ander mogelijk gemaakt. Bedankt!

Alles overziend denk ik dat wij met enige gematigde tevredenheid op 1993 mogen

terugkijken. Desalniettemin moet er nog veel werk verzet worden om van de WTKG een

groeiende vereniging te maken. Hulp is hierbij welkom.

Cor Montagne


