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De jaarverslagen over 2000

Het jaarverslag van de secretaris

over 2000

Bestuur

Met de Homepage voor deWTKG is voortganggeboekt.

De Homepage was al beschikbaar(in Afzettingen werd daar

onlangs bekendheidaan gegeven), is ook redelijk up-to-

date, maar de mogelijkheden van hetmedium, zoals leden-

werving, worden nog niet goed benut. Onze leden Sylvia

Verschueren enTonLindemannhebbenechter ervaring met

hoe het wel moet. Zij zullende Homepage van de WTKG

meerprofessioneel gaanopzetten. Andere geologische sites

zullen makkelijk te vindenzijn. Men zal zich dan ook als

lid kunnen gaan aanmelden via Internet.

De vervaardiging van denieuweFossielenatlaszal ook voor

onze vereniging gevolgen hebben.Vele ledenzijn opaller-

lei manier hierbij betrokken. Nieuwe soorten zullen wor-

den gepubliceerd (kopij voorCRofAfzettingen). Determi-

natie-sessies over dit onderwerp op de vergaderdagen.

Ledenvergaderingen

Er waren dit jaar weer drie ledenvergaderingen: 8 januari

(Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam),

11 maart(het Museon in Den Haag) en 14oktober (Zeeuw-

se Bibliotheek, Middelburg), samen met de Belgische Ver-

eniging voor Paleontologie (BVP). De bijeenkomsten wer-

den met opzet verspreid over het land gehouden. Ze wer-

den redelijk goed bezocht; er waren gemiddeld zo’n 30

personen aanwezig. De dagindeling van de vergaderin-

gen was dit jaar gewijzigd. De middagpauze werd inge-
kort om eerder met het middagprogramma te kunnen be-

ginnen.

Lezingen

Op de Wintervergadering van 8 januari hielddegastspreker
uit Engeland, Richard Hamblin, een lezing over “The

Quatemary Geology ofEast Anglia”, verdeeld overochtend

en middag. Ook was er een determinatie-sessie waarbij de

fauna van Zuid-West Engeland het onderwerp was.

Tijdens deVoorjaarsvergadering van 11 maart hieldJohn

de Vos ’s middags de lezing: “Evolutie van de mens”.

Peter W. Bosch sprak op de Najaarsvergadering van 14

oktober in Middelburg over; “Herkomstgebieden van

Pleistocene Maasgesteenten”.

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

cialestatus. In 2000hieldenopzeggingen en aanmeldingen
elkaar ongeveer in evenwicht. Per saldo was er een lichte

stijging van het aantal leden.

In 2001 zou er eigenlijk eens wervende acties moeten

worden gehouden. Op bijeenkomsten van bevriende ver-

enigingen of in musea kunnen we ons beter presenteren.

Vanaf 2001 vertegenwoordigen we meer dan 500 leden

met Tertiaireen Kwartaire belangstelling. Het nieuweblad

CR heeft zeker de komende jaren geen gebrek aan kopij

en zal eén omvang hebben van ongeveer 200 pagina’s.
Doorde samenwerking is er geen noodzaak voor contribu-

tieverhoging.

Amsterdam, 14januari 2001.

De secretaris, R. Wiggers

Het ledenbestand per 31-12*2000

Het bestuur kwam in 2000 drie maal bijeen; op 7 januari,

10 maart en 13 oktober. De bestuursvergaderingen wer-

den steeds gehouden op de avond voorafgaand aan de

ledenvergaderingen. Op de agenda stonden zoals iederjaar

onderwerpen als het verschijnen van de periodieken Con-

tributions en Afzettingen, het financieren van deze bla-

den, de excursies en de WTKG-bijeenkomsten.

Dit jaar werd besloten om de redactionelesamenwerking

metTR doorte zetten. Gesprekken met de Engelse redac-

tie hadden daartoe aanleiding toe gegeven. Frank Wesse-

lingh en John Jagt zijn daarom in vooijaar 2000 naar En-

geland gereisd om deze samenwerking voor te bereiden.

Vervolgens werd het contract met uitgever Backhuys dit

jaaropgezegd. Er volgde een gesprek bij de uitgever waar-

bij ook een redacteur van TR aanwezig was. Van het be-

sprokene is een verslag gemaakt. Het wachten is nu op

een offerte voor het uitgeven van het nieuweblad. Daar-

naast heeft een drukker ons een offerte toegestuurd die,

rekening houdend met onze kwaliteitseisen, aantrekkelijk

lijkt. Uitgever Backhuys neemt ons echter veel werk uit

handen door de contacten met zijn drukker te onderhou-

den (kwaliteitscontrole) en met deKPN (verzendklaar ma-

ken etc). Bij het vergelijken van offertes telt dat zwaar.

De extra bestuursvergadering die meestal in juni of juli

wordt gehouden, kon dit jaar door afwezigheid van een

groot deel van het bestuur niet doorgaan.

Code Omchrijving 31-12-’99 31-12-VO

L Leden 180 184

HL Huisgenoot-leden 9 8

HA Huisgenoten met Afz. 6 5

X Kortingsleden -
-

IL Instituutsleden 13 13

EL Erelid 1 1

SL Senior- en Student-leden 3 3

Sub-totaal 212 214

RA Ruilabonnementen 34 34

AE Associate-editors 3 3

D Donateurs - -

PR Public-Relations 2 2

Totaal 251 253


