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Jaarverslagen

Van de voorzitter

Een van onze, gelukkig nog niet echt acute, problemen is de bezetting van de funktie van

penningmeester. Frans Maatman is al sinds mensenheugenis penningmeester van de

WTKG, maar heeft aangegeven te willen plaatsmaken voor een opvolger die wij echter

nog niet hebben gevonden. Gelukkig maakt Frans geen al te grote haast met aftreden.

Onze bibliotheek behoeft nodig een beheerder; ook deze funktie is nog vakant. Ruud Wig-

gers en Len Vaessen hebben zich tijdelijk over de bibliotheek ontfermd.

Ook dit jaar heeft met name Cor Karnekamp in samenwerking met anderen veel werk

verzet om de WTKG passend te vertegenwoordigen bij diverse manifestaties, zoals

presentaties op de GEA-beurs, het Geologisch Weekend van het Museon en het 60-jarig

jubileum van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Deze activiteiten vragen om een

PR-commissie, waarbij de werkzaamheden over meerdere personen verdeeld zouden

kunnen worden. Plezierig is dat wij naar aanleiding van deze WTKG-presentaties een

reactie met welkome suggesties hebben gekregen en dat de PR-inspanningen ook een zestal

nieuwe leden heeft opgeleverd.

Eigenlijk hadden zij al lang gereed moeten zijn: de statuten. Frank Wesseling en Len

Vaessen hebben nu de koe bij horens gevat. Zij komen binnenkort met nieuwe ontwerp-

statuten, die zo spoedig mogelijk aan de algemene ledenvergadering zullen worden

voorgelegd.

Onze vaste aktiviteiten binnenshuis in de vorm van ledenvergaderingen en lezingen,

waarvan een bijeenkomst in het Noordbrabants Natuurmuseum in Tilburg in samenwerking

met de Belgische Vereniging voor Paleontologie, zijn in 1994 volgens plan verlopen.
Minder goed ging het met de excursies die helaas door overmacht niet allemaal

gerealiseerd konden worden. Dit heeft de Geologisch Secretaris er niet van weerhouden u

voor 1995 nieuwe plannen voor te leggen.

Aanvankelijk zag de toekomst van Contributions er zeer zorgelijk uit. De kosten rezen de

pan uit en het aantal abonnementen liep dramatisch terug. Ons tijdschrift was onbetaalbaar

geworden. Dankzij een substantiële subsidie van het Pieter de Koning Fonds en een

goedkopere manier van produceren, met name dankzij de inbreng van Ruud Wiggers en

Karin van Rheenen, leeft Contributions nog. Wij zijn op de goede weg, maar wij zijn nog

Voordat ik daadwerkelijk met het schrijven van een jaaroverzicht begon, maakte ik eerst

met behulp van enkele steekwoorden een globaal overzicht van onze aktiviteiten en van

onze zorgen, in de hoop dat er dan een redelijk gestructureerd verhaal uit zou komen.

Toen ik hiermee bezig was, verbaasde ik mij over het aantal dingen dat zich zo in een jaar
binnen de WTKG afspeelt. Ik zal proberen hier en daar wat kanttekeningen te plaatsen
zonder de jaarverslagen van de andere bestuursleden nog eens dunnetjes over te doen.

Dit tweede jaar van het huidige bestuur is redelijk verlopen, maar er gingen ook een aantal

dingen mis, zodat wij er steeds aan herinnerd worden scherp te moeten blijven opletten.
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lang niet zonder zorgen. Wij hopen binnenkort de index van 1992, 1993 en 1994 te kunnen

produceren.

Afzettingen heeft bij tijd en wijle een tekort aan kopij. Ronald Pouwer en Frank

Wesselingh ontvangen graag uw bijdragen voor dit blad.

Tenslotte koesteren wij nog steeds onze financiële zorgen. De huidige contributie van ƒ

50,00 per jaar is ten enen male onvoldoende om onze twee tijdschriften te bekostigen en

de vereniging op de bekende wijze draaiende te houden. Wij teren nu in op onze reserves

en kunnen niet aan een contributieverhoging ontkomen, temeer daar wij al zeker sinds

1990 onze contributie op hetzelfde peil hebben weten te houden bij voortdurende

prijsstijgingen. Daarnaast hebben wij te kampen met contributieachterstanden die inmiddels

opgelopen zijn tot een bedrag van ƒ 1400,00. Dit bedrag is wel eens lager geweest en het

bestuur zou een promptere betaling van de contributies van harte toejuichen, zeker van

enkele personen die al twee of drie jaar niets betaald hebben. Wij hebben het toezenden

van Afzettingen en Contributions aan deze mensen inmiddels gestaakt.

Alles bij elkaar lijkt het bovenstaande de neerslag van een aaneenschakeling van

problemen, moeilijkheden, etc. Zo is het echter niet bedoeld. In het streven om de WTKG

zo vlekkeloos mogelijk te laten draaien, heb ik de neiging vooral mijn aandacht te richten

op die zaken die verbetering behoeven. Het zou mooi zijn hierover reacties en hulp van de

leden te krijgen, bijvoorbeeld op de algemene ledenvergadering van 15 maart 1995.

Daarna gaan wij over op onze hobby, of ons beroep: het werken aan molluscen, forams,

veldwerk, bijdragen leveren aan Tertiaire en Kwartaire Geologie.

Cor Montagne.


