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Jaarverslagen over 1998

HET JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1998

Bestuur

Het houden van determinatie-sessies kwam dit jaar op gang. Met de beoogde Homepage is

nog weinig voortgang geboekt maar er zijn wel initiatieven ontwikkeld. Ook de PR

aktiviteiten zijn gestart. Op de enquete onder de leden om de interesses te peilen was een

grote respons.

De extra vergadering in Maastricht die we in 1996 hielden heeft dit jaar enkele direkte

gevolgen gehad. Een van de aktiepunten was om de aktiviteiten van de vereniging meer te

spreiden over het land. In oktober 1998 hebben we daarom de najaarsvergadering in

Maastricht gehouden. John Jagt arrangeerde dit weekend voor de vereniging. Het bestuur

kon na de bestuursvergadering blijven overnachten in Maastricht. Op 24 oktober werden

Belgische leden van de WTKG welkom geheten en tevens diverse leden van de Belgische

Vereniging voor Paleontologie (BVP).

Leden van het bestuur bezochten Naturalis op de dag voor gelieerde verenigingen.

Plet instituut NITG-TNO gaat verhuizen. Onze toekomstige vergaderplaats is daarmee

onduidelijk.

Ledenvergaderingen

Er waren dit jaar drie ledenvergaderingen: 10 januari, 14 maart en 24 oktober. Ze werden

redelijk goed bezocht. Twee keer werd de vergadering gehouden in het gebouw van het

NITG-TNO te Haarlem; de derde was de gezamenlijke vergadering van de WTKG en de

BVP in Maastricht. Na afloop van deze vergadering was er een middagprogramma waarbij
in een van de mergelgroeven onder meer de K/T grens in ogenschouw kon worden

genomen.

Lezingen en inleidingen

Op de Wintervergadering van 10 januari hield Freddy van Nieulande een inleiding over

Glycemeris-soorten. Later op de dag werden de Glycymerididae gedetermineerd.

Bij de Voorjaarsvergadering hield Rob van Slageren een inleiding met als titel: “Het

determineren van bryozoën”. ’s Middags konden de bryozoën worden gedetermineerd.

John Jagt gaf bij de Najaarsvergadering een voordracht met de titel: “Stekelhuidigen en de

Krijt-Tertiair grens in de omgeving van Maastricht; een eerste inventarisatie”. Joris Geys

vertegenwoordigde de BVP met een interessante lezing: “De vergletsjering van Antarctica

of de lange aanloop naar de Ijstijden”.

Het bestuur kwam in 1998 vier maal bijeen; op 9 januari, 13 maart, 29 juni en 23 oktober.

Drie bestuursvergaderingen gingen zoals gebruikelijk vooraf aan de ledenvergaderingen.

Daarnaast was er weer een extra vergadering in juni om tussentijds het beleid te bepalen.

Op de agenda stonden weer onderwerpen waar we als vereniging ieder jaar mee te maken

hebben: het verschijnen van de periodieken Contributions en Afzettingen en de financiële

perikelen die daarmee samenhangen. Deze aktiviteiten leggen een groot beslag op de

gelden van de vereniging. De periodieken zijn echter ook ons visitekaartje naar buiten en

er is veel aan gelegen om ons op die manier goed te presenteren.

Dit jaar kwamen de nieuwe Statuten eindelijk gereed. Ook werd een nieuw Huishoudelijk

Reglement geproduceerd.
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Bibliotheek

Zie het verslag van de bibliothecaris

De kodes RA, AE, D en PR betreffen leden met een speciale status. Dit jaar waren er

helaas vrij veel opzeggingen. Daar stonden ook weer nieuwe leden tegenover zodat er

weinig verschil is met de ledenstand van vorig jaar. In dit overzicht zijn twee leden en een

huisgenoot-lid die opzegden per 31-12-98 al opgenomen. In dat opzicht is er een licht

verschil met het overzicht van de penningmeester.

Amsterdam, 19 januari 1999

De secretaris, R. Wiggers

JAARVERSLAG BIBLIOTHECARIS

Het zal het oplettende lezertje niet ontgaan zijn dat ik in het afgelopen jaar in de Afzettin-

gen niets te melden had over de bibliotheek. Wat hiervan te denken? Is het: stilstand is

achteruitgang? Of is het:

geen bericht is goed bericht? Ik denk van beide wat. Er is wel degelijk, vooral in voorjaar

en zomer, een periode geweest dat ik weinig aan de bibliotheek gedaan heb. Dat was

stilstand, en door de steeds binnenkomende nieuwe publicaties dus ook achteruitgang. Na

de zomer is het tempo er weer wat beter in komen te zitten: er zijn weer de nodige

jaargangen van diverse tijdschriften ingevoerd in het bibliotheek-bestand. Ik kan het werk,

dat er aan de catalogus nog te doen is nog steeds niet goed overzien. Ik kan dus nog geen

definitieve datum geven dat er eindelijk eens een nieuwe catalogus beschikbaar is, die

helemaal is bijgewerkt.

Ik zei het hierboven al: de stroom nieuwe boeken, kaarten, tijdschrift-afleveringen en losse

overdrukken gaat steeds maar door. Enerzijds is dat uiteraard door de ruilabonnementen,

anderzijds blijken er steeds weer leden te zijn die oog hebben voor wat voor ons aller

Het ledenbestand

Code Omschr. 31-12-’97 31-12-’98

L Leden 177 111

HL Huisgenoot-leden 12 10

HA Huisgenoten met Afz. 6 6

X Kortingsleden - -

IL Instituutsleden 12 13

EL Erelid - 1

SL Senior- en Student-leden 3 3

Sub-totaal 210 210

RA Ruilabonnementen 36 34

AE Associate-editors 3 3

D Donateurs 1 -

PR Public-Relations 2 2

Totaal 252 249
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bibliotheek interessant is en in voorkomende gevallen een extra exemplaar van dat gratis

boekje of dat setje kaarten meebrengen voor de bibliotheek. Of die dubbele werken

afstaan. Of die eigen werk voor de bibliotheek ter beschikking stellen. Gulle gevers met

aandacht voor de bibliotheek: houdt Uw acties vol, ze worden op prijs gesteld.

Statistieken van ons totale bibliotheekbezit houd ik niet bij; dat komt misschien later nog

wel eens, als de belangrijkere zaken afgerond zijn. Waar ik wel een statistiekje van

bijhoud is het aantal uitleningen. En dat nu is voor mij hoogst demotiverend. In de twee

jaar die ik nu bibliothecaris ben zijn er in totaal 2 (zegge: twee) leden geweest, die iets uit

de bibliotheek geleend hebben. Tja, dan vraag je je wel eens af; waar doe ik het allemaal

voor. OK, ik weet, dat de bibliotheek pas anderhalf jaar uit de verhuisdozen is uitgepakt.

Ik weet ook, dat het veel makkelijker is om benodigde literatuur aan de hand van een

catalogus op te sporen. Maar toch, als de belangstelling voor de bibliotheek blijft zoals hij

nu is dan weet ik niet zeker of ik mijn klus wel ga klaren.

Rob van Slageren

BERICHT VAN DE VOORZITTER

Na zes jaar voorzitterschap gaat het dan toch gebeuren. Ik zal aftreden en het bestuur zal

de ledenvergadering voorstellen Len Vaessen te verkiezen tot de nieuwe voorzitter van de

WTKG. Wij zijn ervan overtuigd dat Len met nieuwe kracht de vereniging vooruit zal

stuwen in de vaart van de geologie.

Ik zal mij daarom beperken tot een algemeen overzicht wat er afgelopen jaren is bereikt.

Ik vind het erg belangrijk dat wij nieuwe Statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement

hebben. Ook het reglement voor de bibliotheek is gereed. Er is hierbij voor velen

vervelend werk afgerond. Het volgende bestuur hoeft zich daarom voorlopig niet met dit

soort zaken bezig te houden. Men kan zich gelukkig beperken tot activiteiten rond de

Tertiaire en Kwartaire Geologie. Dat zullen wel activiteiten moeten zijn die een wervende

werking voor nieuwe leden hebben, want een van mijn zorgen is toch het zeer langzaam

teruglopende ledental. Ik hoop dat wij boeiende excursies en veldwerken kunnen blijven

organiseren. Ik hoop ook dat de kennis die in ruime mate bij de leden van onze vereniging

aanwezig is, wordt doorgegeven aan een jongere generatie. Wat dat betreft is de vernieuw-

de opzet van de algemene vergaderingen waarin diverse fossielgroepen onder de loep

worden genomen een goede aanzet. Het voornemen om op verschillende plaatsen in het

land bijeenkomsten te organiseren is een stap in de goede richting. Wij moeten ons er

echter van bewust zijn dat groei van het ledental een kwestie van lange adem is.

Ook moet er veel aandacht besteed worden aan onze tijdschriften ’Contributions’ en

'Afzettingen’. Deze aandacht is nodig om de continuïteit, zowel wat betreft inhoud als wat

betreft financiële haalbaarheid, te waarborgen.

Ik ben er trots op zes jaar als voorzitter in funktie zijn geweest bij de WTKG. Ik heb er

vertrouwen in dat de WTKG een goede toekomst tegemoet gaat. Alle zaken lijken goed op

orde. Dit kon alleen maar bereikt worden door goede samenwerking in het bestuur en met

de verschillende zeer actieve leden. Zonder namen te noemen wil al deze mensen hartelijk

danken voor hun waardevolle inbreng. Ik moet daarom met veel nadruk zeggen dat wat er

bereikt is niet als mijn verdienste beschouwd moet worden. Het is het resultaat van een

mooi stukje teamwerk van mensen die hun vrije tijd zeer nuttig besteden en waaraan ik in

vele vergaderingen leiding mocht geven. Ik wens het nieuwe bestuur veel succes toe.

Cor Montagne
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VERSLAG VAN DE GEOLOGISCH SECRETARIS OVER 1998

De excursiecommissie bestond in 1998 uit: Stef Mermuys, Anton Janse en Lenard

Vaessen. Laatst genoemde had als geologisch secretaris zitting in het bestuur. Stef

Mermuys werd tijdens de jaarvergadering in maart geïnstalleerd als commissielid. Hij ging
voortvarend aan de slag en regelde een voorjaarsexcursie naar East Anglia, die van zondag
17 mei tot maandag 25 mei plaats vond.

Hier werd bij Orford, Sudbourne, Sutton, Walton on the Naze etc, een serie vindplaatsen
bezocht met Pliocene en Pleistocene afzettingen, o.a Coralline Crag Formatie, Red Crag

Formatie, Norwich Crag Formatie. Een groep van 10 deelnemers had een leuke excursie

met veel fraai fossielmateriaal. Het aantal deelnemers was wat beneden de verwachting.
De excursie werd voorbereid en geleid in samenwerking met Robert Marquet uit Antwer-

pen en Bob Marksman uit Woodbridge. Beide heren wil ik hierbij nogmaals hartelijk

danken voor hun inspanningen.

Een tweede excursie werd gecombineerd met de gezamenlijke WTKG-BVP najaarsvergade-

ring in Maastricht op 24 oktober. Deze excursie leidde naar de Geulhemmerberg. In het

grottenstelsel van de Geulhemmerberg werd een aantal, onlangs ontdekte, secties bezocht

die de Krijt-Tertiair grens representeren. De excursie werd voorbereid door onze Contribu-

tions redacteur John Jagt (Natuurhistorisch Museum Maastricht). Omdat de beoogde

excursieleider niet kwam opdagen nam John ook de uitleg in het ‘veld’ voor zijn rekening.
John bedankt.

Zoals ik in mijn verslag over 1997 al liet weten is de taak van het geologisch secretariaat

uitgebreid met het organiseren van determinatiedagen. In 1998 werden 2 determinatiedagen

gehouden.

De determinatie van Europese Glycymerididae op de wintervergadering van 10 januari was

een succes, de opkomst was ongekend groot. Meer dan 30 personen luisterden eerst naar

een boeiende uiteenzetting van Fred van Nieulande over de problemen met de oude

literatuur en kregen een serie aanwijzingen om op simpele wijze de meeste glycymerissen

probleemloos op naam te krijgen. Daarna was het zelf determineren geblazen, desgewenst

bijgestaan door Fred van Nieulande en Peter Moerdijk.

Tijdens de jaarvergadering van 14 maart werd de determinatievan bryozoën ter hand

genomen. Dit kon gedaan worden onder leiding van Rob van Slageren. Ook hij gaf eerst

een inleiding hoe je deze groep moet benaderen om tot een redelijk resultaat te komen.

Bryozoën determineren lijkt een slag lastiger dan mollusken of haaietanden determineren,

tot op de soort komen is mede door gebrek aan goede literatuur lastig. Voor de ware

liefhebber was ook dit een heerlijke middag. Voor de wintervergadering van januari 1999

is een determinatiedag in voorbereiding voor de pliocene gastropoden van Kallo olv Robert

Marquet en voor een extra bijeenkomst op 5 juni is de determinatie van Crag fossielen uit

East Anglia in voorbereiding.

Alle excursieleiders, -voorbereiders en determinatieleiders dank ik namens het bestuur

hartelijk voor hun bijdrage aan weer een succesvol verenigingsjaar.
Tot slot van dit laatste verslag als geologisch secretaris wil ik nog een oproep doen. Wie

heeft er zin om Stef Mermuys en Anton Janse te gaan helpen met het organiseren van

excursies? Reacties graag naar Stef (telefoonnummer voorin Afzettigen).

Lenard Vaessen
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FINANCIEEL VERSLAG 1998 / BEGROTING 1999

Algemeen
Het jaar-saldo 1998 geeft een positief getal te zien, dat bovendien fl.550 hoger uitviel dan

verwacht. De belangrijkste factoren die daaraan bijdroegen zijn een groter aantal leden in

1998 dan waarvan uitgegaan bij het opstellen van de begroting, een iets lager bedrag aan

lasten en een hoger bedrag aan opbrengsten door vrijwillige bijdragen en uit activiteiten

van leden. Onze dank dient uit te gaan naar al diegenen, die zich weer met enthousiasme

hebben ingezet (m.n.ook de z.g. “verkooptafel” tijdens ledenvergaderingen) ten behoeve

van de verenigigngskas. In de begroting 1999 is voor beide “inkomstenbronnen” voorzich-

tig uitgegaan van een bedrag van samen fl.700 maar eenieder, die een bijdrage kan en wil

leveren om ervoor te zorgen dat dit flink wordt overtroffen, zij hierbij van harte uitgeno-

digd. In de loop van 1998 en vervolgens per 1 januari 1999 meldde zich een niet onaan-

zienlijk aantal nieuwe leden aan, maar helaas werd deze aanwas geheel teniet gedaan door

opzeggingen en overlijdensgevallen, zodat begin 1999 er 1 gewoon- en 1 huisgenootlid

minder aan de startlijn stonden dan waar we in 1998 mee aan de eindstreep kwamen.

Baten

De opvallendste post is de fl.2250 aan sponsorbijdragen. Op aanvraag van André Jansen

kwam fl.250 binnen van het Pensioenfonds van zijn vroegere werkgever. Het overige werd

bijeengebracht door onze sponsorwerver S.M. (staat mét voor Sado-Masochisme). Aan

wervers en gulle gevers namens ons allen: hartelijk dank !! Het gehele bedrag is evenals in

vorige jaren gereserveerd en overgeboekt naar het “Fonds Werving”, dat daarmee op

fl.5050 komt. Dit bedrag is beschikbaar voor bekostiging van activiteiten, gericht op de

instand-houding en versterking van onze vereniging. Laten degenen, die daaromtrent goede

voorstellen denken te hebben, dat niet vóór zich houden. Gezien de gunstige uitkomsten op

financieel gebied kunnen de (in maart 1995 vastgestelde) contributiebedragen op het

huidige niveau gehandhaafd blijven. Wel valt te constateren dat het “gat” tussen de

portokosten voor verzending binnen Nederland en daarbuiten niet meer geheel wordt

gedekt door de toeslag van fl.7,50 die thans nog voor buitenlandse leden geldt. Deze dient

minimaal opgetrokken te worden tot fl. 10. Een voorstel dienaangaande zal op de eerstvol-

gende leden-vergadering worden gedaan.

Lasten

Exclusief de dotatie aan het “Fonds Werving” ligt het totaal aan lasten net iets onder dat

van de begroting. Werkelijk komen ze uit op fl. 13440, tegenover fl. 13550 begroot. In

“diverse lasten” is een bedrag van fl.250 begrepen; dit is een toevoeging aan de voorzie-

ning voor de mogelijk noodzakelijke aanschaf of vervanging van apparatuur, software, etc.

Kapitaal
In de laatste weken van 1998 kwam er een stroom contributie-betalingen voor 1999 op

gang. Op 31 december was reeds 44 % (!) van het begrote jaarbedrag binnen. M’n oproep

in de Afzettingen van december was kennelijk niet aan dovemansoren gericht. Hopelijk laat

de overige 56 % ook niet lang meer op zich wachten. Volgens onze eigen goede Huisre-

gels dient betaling van de contributie te geschieden vóór 1 februari (!) van het betreffende

jaar. Dat het bedrag aan achterstallige contributie, ondanks inspanningen mijnerzijds, t.o.v.

vorig jaar weer wat is uitgelopen vormt een tegenvaller. De betrokkenen zijn recentelijk
wederom aan hun jasje getrokken.

Aad Mulder
, penningmeester
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Financiëel overzicht

1997 1998 1998 1999

werkelijk begroot werkelijk begroot

Baten:

I fl. fl. fl. fl.

Contributies 13085 12600 12920 12800

Vrijwillige bijdragen 247 200 207 200

Opbrengst activiteiten leden 623 800 917 500

Sponsorbijdragen/donaties 1000 500 2250

Rente 562 500 461 500

Diverse baten 23 35

Totaal baten 15540 14600 16790 14000

Lasten:

fl. fl. fl. fl.

CONTRIBUTIONS productie 7551 6350 6335 6350

CONTRIBUTIONS verzending 2314 2600 2428 2475

AFZETTINGEN productie 1250 1250 1263 1250

AFZETTINGEN verzending 1525 1600 1592 1600

Excursies 610 300 362 400

Ledenvergaderingen 108 250 345 350

Bestuur 134 152 174 155

Dotatie "Fonds Werving" 1000 500 2250

Bibliotheek 70 100 50

Aansprak. verz. /K. v.K. 148 148 170 170

Diverse lasten/onvoorzien 330 800 771 600

Totaal lasten 15040 14050 15690 13400

Jaar-saldo 500 550 1100 600

Totaal 15540 14600 16790 14000

Kapitaalopbouw:

Postbank: fl. fl. fl. fl.

-Sterrekening 14500 18700

-Girorekening 3018 2461

Kas 1222 914

Depot KPN Post 100 100

Nog te ontv.contributies 142 558

Te ontvangen rente 181 151

Vooruitbet./nog te ontv. 130 690

Totaal vorderingen & kas a) 19293 23574

Voorziening 1000 1250

Fonds Werving 2800 5050

Vooruitontv. contributies 3072 5635

Vooruitontv./nog te bet. 3971 2089

Totaal verplichtingen b) 10843 14024

Kapitaal ultimo jaar a-b) 8450 9000 9550 10150
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VERSLAG VAN DE REDAKTIE VAN CONTRIBUTIONS TO TERTIARY AND

QUATERNARY GEOLOGY OVER JAARGANG 35, 1998

Een opvallend jaar: slechts één nummer (weliswaar een dik) en voor het eerst gewerkt met

een gastredakteur. Professor Stephen K. Donovan, tot voor kort verbonden aan de

University of the West Indies (Kingston, Jamaica), droeg de eindverantwoordelijkheid voor

de inhoud van een special die geheel gewijd was aan de Pliocene Bowden Beds. Recent

veldwerk en opwaardering van bestaand materiaal hadden geleid tot een goede karakterise-

ring van deze afzetting, die in het Caribisch gebied tot de fossielrijkste hoort. De belang-

rijkste reden om een dergelijk werk onder te brengen in de Contributions is wel geweest

om voet aan de grond te krijgen aan de overkant van de Atlantische Oceaan.

De produktionele puntjes op de i werden door ondergetekenden gezet, en dit werk verliep

voorspoedig, zodat het hele nummer op tijd bij onze uitgever lag. Helaas kwam dit

thematische nummer door technische problemen (iets) te laat uit. Desondanks zijn alle tot

nu toe binnengekomen reakties positief en is de gastredakteur heel tevreden met het

eindprodukt. De extra pagina’s zijn door externe financiering bekostigd.
Het uitbrengen van slechts één nummer per jaar is theoretisch heel voordelig voor het

binnenhalen van manuskripten. Toch bleek dit tegen te vallen. Twee manuskripten die voor

1998 waren aangeboden werden met goedvinden van de auteurs verschoven naar 1999. Dit

houdt in dat we in 1999 weer twee nummers gaan uitbrengen (juli en december); mede

WTKG-Ieden worden uitdrukkelijk uitgenodigd materiaal te leveren voor nummers 3/4,

want de bodem van de kopijmap komt nu in zicht.

Namens de redaktie, John+W.M. Jagt en Ruud Wiggers

JAARVERSLAG OVER 1998 VAN DE REDAKTIE VAN ”AFZETTINGEN”

In 1998 heeft u weer vier afleveringen van "Afzettingen" in uw brievenbus kunnen

aantreffen. Met het totaal van 96 pagina’s zijn wij als redaktie erg blij. Datzelfde geldt

voor het aanbod van stukken en stukjes die alles bij elkaar een zeer gevarieerde jaargang
hebben opgeleverd. De over het algemeen goed gevulde kopijmap geeft aan dat we een

goed draaiende vereniging zijn waarin veel mensen actief bezig zijn met hun hobby en daar

ook anderen deelgenoot van maken.

Naast de vele korte mededelingen, oproepen, boekbesprekingen, aanbiedingen en

jaarverslagen was in elke aflevering een GEOCOMmunicatie-bijdrage te vinden, die -

gezien de reakties - zeer gewaardeerd worden door de lezers.

De eerste twee afleveringen bevatten in totaal drie artikelen over boorgaatjes en andere

beschadigingen bij schelpen. Voorts in de tweede aflevering een artikel waarin werd

verhaald over determinatie-perikelen rond een zandschalige foraminifeer, en een achttal

platen met krabresten uit het Duitse Oligoceen.
Na een dunne derde aflevering verscheen een met veel korte stukjes gevulde vierde

aflevering. Hierin was ook een vrij lang artikel opgenomen waarin wat noten werden ge-

plaatst bij een kort daarvoor verschenen boek over Pliocene gastropoden uit Kallo.

Allen die - op wat voor wijze dan ook - hebben bijgedragen aan jaargang 1998 willen we

hartelijk danken. We hebben er het volste vertrouwen in dat jaargang 1999 net zo mooi zal

worden. Met het oog daarop hebben we een verzoek: probeert u ervoor te zorgen dat uw

bijdrage uiterlijk op (en liefst vroeger dan) de kopijdatum bij de redaktie binnen is.

Ronald Pouwer & Frank Wesselingh


