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De jaarverslagen over 1999

Het jaarverslag van de secretaris

over 1999

Bestuur

Ledenvergaderingen

Er waren dit jaar drie ledenvergaderingen: 9 januari

(N1TG-TNO in Haarlem), 13 maart (NNM Naturalis in

Leiden) en 16oktober (RUCA in Antwerpen, samen met

de Belgische Vereniging voor Paleontologie (BVP)). De

vergaderingen werden redelijk goed bezocht.

De dagindeling van de vergaderingen is gewijzigd. De

(lange) middagpauze komt te vervallen waardoor eerder

met het middagprogramma kan worden begonnen.

Het instituut N1TG-TNO is naar Utrecht verhuisd. We

hopen ook daar in de toekomst te kunnen vergaderen. Er

is eerder al besloten om de bijeenkomsten met de leden

meer verspreid over het land te houden.

Lezingen

Op de Wintervergadering van 9 januari hieldRobert Mar-

quet een voordracht met titel; “Determinatie-kenmerken en

-problemen van deCerithiopsidae van het Antwerpse Plio-

ceen”. Laterop de dag was er een determinatie-sessiewaar-

bij de fauna van Kallo het onderwerp was.

Bij de Voorjaarsvergadering van 13 maart hield Aleid

Bosch ’s morgens een lezing: “Het Eemien; een warm ont-

haal?” en sprak TomMeijer ’s middags over “Aminozuren,

bouwstenen van eiwit en stratigrafie”.

Prof. K. Wouters hieldop de Najaarsvergadering van 16

oktober in Antwerpen een lezing over: “Ostracoden en hun

gebruik in de stratigrafie”. Frank Wesselingh nam de le-

zing namens de WTKG voor zijn rekening: “Snails in

space: On theairbome dispersal of aquatic organisms”.

De codes RA, AE, D en PR betreffen leden met een spe-

ciale status. In 1999 waren er 9 opzeggingen. Daar stond

de aanmelding van 7 nieuwe leden tegenover. Er is wei-

nig verschil met het ledenbestandvan vorig jaar omdat de

ledenaantallenin bijna alle categorieën gelijk bleven.

Bovenstaande tabel meldt voor eind 1998 bij code L 177

leden. Daar moet vorig jaar iets mis zijn gegaan met het

tellen. Het maakt uit of als peildatum 31-12-98 dan wel

01-01-99 wordt aangehouden. In ditoverzicht is de opzeg-

ging van drie leden en twee huisgenoot-leden per 01-01-

2000 al verwerkt. Om die reden is er mogelijk een licht

verschil met het overzicht van de penningmeester.

Amsterdam, 8 januari 2000.

De secretaris, R. WiggersI.

Het ledenbestand

Het bestuur kwam in 1999viermaal bijeen: op 9 januari, 15

maart, 21 juni en 12oktober. Drie bestuursvergaderingen

gingen zoals gebruikelijk vooraf aan de ledenvergade-

ringen. Daarnaast was er weer de extra vergadering injuni

om tussentijds het beleidte bepalen. Op de agenda stonden

vertrouwdeonderwerpen: het verschijnen van de periodie-

ken Contributions en Afzettingen en de financiële peri-

kelen die daarmee samenhangen. Ook het eventuele sa-

mengaan met TR kreeg steeds veel aandacht.Er werdnaar

mogelijkheden gezocht om de terugloop van het ledental

op te vangen.

Met de nieuweHomepage is enige voortganggeboekt. Er

is een eerste opzet gemaakt. Met debeheerdervan de hui-

dige Homepage is overleg geweest. Enkele leden hehben

de nieuwe versie kritisch bekeken. In Afzettingen van

maart 2000 zal de URL van de Homepage worden ver-

meldwaarna de nieuwe Homepage beschikbaar zal zijn.

Code Omschrijving 31-12- ’98 3l-12-’99

L Leden (177) 180

HL Huisgenoot-leden 10 9

HA Huisgenoten met Afz. 6 6

X Kortingsleden - -

IL Instituutsleden 13 13

EL Erelid 1 1

SL Senior- en Student-leden 3 3

Sub-totaal 210 212

RA Ruilabonnementen 34 34

AE Associate-editors 3 3

D Donateurs 1 -

PR Public-Relations 2 2

Totaal 249 251


