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Notulen van de ALV van de WTKG, dd. 13 maart 1999

1 Opening

Voorzitter Cor Montagne opent de vergadering om

10.40u. Hij meldt de afwezigheid van RonaldPouwer.

2 Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Archivaris Nieuwenhuis bericht het bestuur dat hij

stopt met zijn activiteiten als archivaris. Vooral leef-

tijd en ongemakken zijn hiervan de oorzaak maar ook

enkele grieven spelen een rol. Hij stelt voor om Hordijk

te vragen als opvolger. Het bestuur gaat hier graagop

in. Binnenkort zal Len een bezoek brengen aan Nieu-

wenhuis en hem dank zeggen voor zijn jarenlange ac-

curate werk. Daarna zal Hordijk worden gevraagd

de werkzaamheden over te nemen. Het bestuur hoopt

dat de kwaliteit van de archivering hiermee kan wor-

den gehandhaafd.

De WTKG heeft gereageerd op het mogelijk verdwij-

nen van de fossielen-vindplaats “De Kaloot”. Van de

Provincie Zeeland werd een brief ontvangen. Daarin

werd van een zeer pril stadium gesproken en de pro-

vincie wil er daarom voorlopig nietop reageren.Prov.

Statenhebben nog niet geantwoord op de protest-brief.

Uit de zaal blijkt dat er wel degelijk gevaar dreigt voor

“De Kaloot”.

3 Notulen van de Alg. Ledenvergadering dd. 14 maart

1998

De notulen geven geen aanleiding tot vragen of op-

merkingen.

4 Jaarverslagen 1998, zie Afzettingen maart 1999.

De jaarverslagen leiden ook niet tot vragen.

5 Bestuursverkiezing

De vergadering gaat akkoord met de voorstellen. Cor

neemt afscheid. Hij heeft6 jaar lang van dichtbij ge-

zien hoe amateurs hun werk doen en kreeg daarsteeds

meer bewondering voor. Hij memoreert de inspannin-

gen om de kosten voor deperiodieken te beperken. De

neergaande curve wat betreft de financiën werd om-

gebogen (teamwork); nu de nieuweledennog. Ook de

geologische activiteiten van Len en Stef liet hij niet

onvermeld; en het werk aan de index van de biblio-

theek door Rob. Nieuwe versies van Statuten en HR

kwamen gereed. Cor overhandigt de voorzittershamer

aan Len dieachter debestuurstafelplaats neemt. Adrie

eveneens, als redacteur van de Afzettingen, en Stefals

de nieuwe geologisch secretaris. Een opvolger voor

Stef in zijn vorige functie is nog niet gevonden.

6 Kascommissie

Adri Burger is nog steeds de hond aan het uitlaten,

samen met mede-commissielid Martin Cadeé, zodat

dit punt nog niet aan de orde kan komen.

7 Financiën en begroting 1999

Aad motiveert de verhoging van de toeslag voor bui-

tenlandse leden tot ƒ 10,-. Dit is een verhoging met

ƒ 2,50 en lijkt voorlopig voldoende.Enkele leden drin-

gen aan op verhoging met ƒ 5,- om een tweede verho-

ging op korte termijn te vermijden. Bij de stemming

na een discussie hierover is de overgrote meerderheid

voor de bescheiden verhoging.

8 Contributions

Het verslag van de redactie in de Afzettingen is in-

middels achterhaald. Een kort artikel van Marquet is

ontvangen. Ook een lang artikel van Maarten vd Bosch.

In het Nederlands met een samenvatting in het Engels

van 2 pagina’s. NITG heeft op enkele punten een an-

dereopvatting over de oligocene ondergrond van oost-

Nederlanddan Maarten maar deredactie vindt dat geen

reden om het artikel nietop te nemen. Op langere ter-

mijn zijn meer artikelen te verwachten. Anders dan

bedoeld verschijnt dit jaar 1 aflevering omdat John in

de komende maandenal zijn energie aan zijn proef-

schrift moet geven. Backhuys moet van deze nieuwe

planning op de hoogte worden gebracht. Van TR is al

bijna 2 jaar niets verschenen. Toch zou John in 2000

willen fuseren.

Inmiddels is de kascommissie weer terug en doet ver-

slag. Het bestuur wordt gedechargeerd. Martin blijft

nog een jaar lid van de commissie; Sylvia Verschueren

is bereid Adri Burger op te volgen.

9 Afzettingen

Adrie, de nieuwe redacteur, vraagt de ledenom kopij

aan te leveren. Ze bespeurt enige schroom bij de le-

den.Het bladkrijgt m.i.v. juni 1999een nieuwe layout.

10 Bibliotheek

Rob doet verslag. Er komt jaarlijks veel drukwerk bin-

nen, ruilabonnementenetc. Nu is al 42 meter stelling

in gebruik en het neemt sneltoe. Op de duurmoet hier-

over worden overlegd met Reumer.

11 Excursie- en vergaderprogramma 1999

Len pleit voor een nieuw vergaderschema. We willen

van 3 naar 4 vergaderingen. Daarvan 2 keer een deter-

minatie met lezing of inleiding die daarbij aansluit en

2 keer een vergadering met steeds 2 lezingen. Voor-

stel nieuw schema: le eind februari (determinatie), 2e

eind april (ALV), 3e eind sept/begin oct (met BVP).

Sylvia denkt dat de ALV dante laat in het jaar is. Ver-

der lijkt het schema in conflict met de voorjaars-

vakantie. MartinC. pleit ervoor om de le vergadering

toch in januari te houden. Het nieuwe schema komt

bij de volgende BV weer op de agenda.

Plaats: Auditorium van het Nationaal Natuurhistorisch

MuseumNaturalis te Leiden.

Van het bestuur zijn danwezig: Cor Montagne, Ruud

Wiggers, Lenard Vaessen, John Jagt en Aad Mulder.

Ronald Pouwerhadafgezegd. Aanwezig zijn 38 leden(in-

clusief bestuur).
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John had een Engelsman willen uitnodigen voor een

lezing op 5 juni, bij de determinatie.Weinig ledenblij-
ken op die dag te zullen komen. Deze bijeenkomst gaat
niet door. De Engelsman wordt mogelijk gevraagd voor

januari 2000.

Stefstelt een excursie voor in het najaar,naar het Oligo-

ceen in Duitsland. Met Pasen 2000 naar het Bekken

van Parijs. Met Hemelvaart 2000 zou nog eens naar

Engeland kunnen worden gereisd. Navraag in de zaal

leert dat de BVP voorlopig geen plannen voor excur-

sies heeft.

12 Rondvraag
Cor dankt Robert Marquet voor het vele werk dat hij

verrichtte i.v.m. de organisatie van de excursie naar

Engeland. Ton Lindeman is actief met Homepages

voor diverse verenigingen. De NMV kreeg het vorig

jaar 10 nieuwe leden en dat kwam wellicht door de

presentatie op Internet. Voor de WTKG moet dat nu

ook spoedig worden verzorgd. Ruud nam contact op

met Ton en Sylvia.
Het NITG verhuist van Haarlem naar Utrecht. Tom

Meijer brachtafgedankte uitgaven uit de inboedel mee;

om gratis mee te nemen. Aad meldtdat WimGroene-

veld materiaalbij zich heeft waarvan de opbrengst in

de kas van de WTKG komt.

13 Sluiting
Om 11.55u sluit de nieuwe voorzitter de vergadering.

Amsterdam, 16 maart 1999,

De secretaris, Ruud Wiggers i.


