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Notulen van de ALV van de WTKG, dd. 11 maart 2000

Plaats: Het Museon, Stadhouderslaan41 te Den Haag.

VoorzitterLen opent de vergadering om 10.38u. Hij
meldtde afzegging van John Jagt die elders een lezing
zal houden. Zoals vaker valt de WTKG vergadering

helaas samen met vergaderingen van andere vereni-

gingen.
2 Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Len heeft namens de WTKG een brief gestuurd naar

de Gedeputeerde Staten van Zeeland wegens bedrei-

ging van de geologische site “De Kaloot”. Naturalis

handelde overeenkomstig. Erwordt verzocht om ten-

minste een gedeelte van “De Kaloot” toegankelijk te

houden.

3 Notulen van de Alg. Ledenvergadering dd. 13 maart

1999

Cor Montagne vraagt wie de nieuwearchivaris zal zijn.

Len meldt dat daar nog aan gewerkt wordt. Leen

Hordijk zal de opvolger zijn. Het archief zal dan wel

bij hem in Briefte beschikbaar moeten zijn.

4 Jaarverslagen 1999 zie Afzettingen maart2000.

De jaarverslagen leiden tot weinig op- of aanmerkin-

gen. MartinCadée leest het verslag van dekascie voor.

Waardering voorhet beheervan de financiën. Hetstuk

wordt door bestuursleden ondertekend. De rente-re-

kening (Postbank) levert weinig op. Aad zal proberen

het geld elders tegen hogere rente onder te brengen.
Probleem is echter dat de WTKG geen particulier is.

De leden wordt verzocht om moeite te doen voor ko-

pij voor de Contributions. Wat de excursie naar Win-

terswijk betreft constateert Anton Janse dat het beter

had gekund. Voortaan vooraf laten betalen stelt hij.
Len neemt dat over en noemt ook nog het feit dat de

aankondiging te summier is geweest en dat voortaan

weer een degelijke convocatie zal worden gemaakt.
Excursies hebben tegenwoordig bovendienmeer voor-

bereiding nodig. Er wordt nog steeds aanvulling ge-

zocht voor de bezetting van het geologisch secreta-

riaat. Anton kan daarop melden dat Robert Marquet

onlangs zegde te willen toetreden tot het geologisch
secretariaat.Robert heeft veel ervaring, kent b.v. loca-

ties in Hongarije waarheen we nog eens een excursie

willen houden.

5 Bestuurssamenstelling
Omdat er een misverstand bestond over de zittings-

periode van bestuursleden, niet 3 jaar maar 2 jaar, blij-

ken Stef, Johnen Len opeens aftredend. Zij willenech-

ter wel doorgaan waarmee de vergadering instemt.

6 Kascommissie

Adri Burgerkomt in de plaats van MartinCadée; Silvia

Verschueren blijft nog een jaar.
7 Financiën: Begroting 2000 en andere zaken

Anton Janse vraagt bij voorbaat of de plannen voor

het samengaan van de wetenschappelijke bladen van

TR en de WTKG financiële consequenties zullen heb-

ben. Eén uitgangspunt van de onderhandelingen is dat

het niet tot meer kosten zal leiden.

8 Contributions

Het bestuur vroeg al bij een eerdere vergadering toe-

stemming om met TR te gaan onderhandelenover het

samengaan van de wetenschappelijke publicaties. Het

moeizaam verkrijgen van kopij was hiervoor een be-

langrijke aanleiding. Onlangs kwam TR met een ini-

tiatief. Frank en John zijn daarop bij TR op bezoek

geweest. Een verslag hiervan doorFrank Wesselingh

is aan het begin van de vergadering rondgedeeld. Het

daarin genoemde aantal pagina’s (200) lijkt te hoog.

Ook dekosten zouden dan te hooguitvallen. Meerrea-

listisch is 120pagina’s met een uitloop naar 150 pagi-

na’s. TR heeft grote achterstand met verschijnen.

Sylvia Verschueren b.v. is nu 2 jaar geabonneerd en

ontving nog geenperiodiek. Zij vraagt zich daarom af

of het probleem met de kopij niet zal blijven. Inder-

daad mag slechts worden gehoopt dat het door de gro-

tere oplage en bundeling van redacties op dit punt be-

ter zal gaan. Belangrijk is dat dekosten van de perio-

diek voor de vereniging niet hoger worden. Er moeten

spoedig onderhandelingen met Backhuys komen. Bert

vd Valk vraagt hoeveel abonnementenBackhuys zelf

heeft. Zowel WTKG als TR weten daar niets van. Di-

verse leden, Kristiaan Hoedemakers, Ton Lindemann

en anderen, pleiten ervoor om het blad zelf uit te ge-

ven. Het zal kostenbesparend zijn maar wel meer werk

opleveren. De naam van het nieuwe blad wordt geac-

cepteerd. Aan deze naam moet wel bekendheid naar

buiten de vereniging worden gegeven. Silvia vraagt

naar de beoogde drukkwaliteit. Er wordt naar gestreefd

om die op hetzelfdeniveau te houden. Dit is een be-

langrijke redenom metBackhuys te willen doorgaan.

De productie zal wsch. wat anders gaan.Gedacht wordt

aan het scannen van de platen op hoge resolutie en het

aanleveren van het geheel bij de drukker op een CD.

Kristiaan signaleert het probleem dat mensen van zo-

wel TR als WTKG lid zijn en het nieuwe blad dan 2x

ontvangen. Er zullen inderdaad opzeggingen komen

maar naar verwachting voor beide verenigingen min-

der dan 10.Wat betreftkopij wordthet onderzoek door

studenten in Leuven naar het Plioceen genoemd. Het

is de bedoeling om daar contact over op te nemen.

Van het bestuur zijn aanwezig: Adrie Kerkhof (redacteur

Afzettingen), Ruud Wiggers (secretaris), LenardVaessen

(voorzitter), StefMermuys (geologisch secretaris) en Aad

Mulder (penningmeester). Er zijn 26 leden aanwezig (in-

clusief bestuur).

1 Opening
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Martin Cadée vraagt waar de extra exemplaren zullen

worden opgeslagen wanneer het blad in eigen beheer

wordt uitgegeven. Rob van Slageren heeftnog enige
ruimte in de bibliotheek in Rotterdam en t.z.t. mis-

schien in zijn huis. Van samenwerking met Cossman-

nia, zoals genoemd in de samenvatting doorFrank, zal

achteraf geen sprake zijn. Bij de onderhandelingen
moet worden vastgelegd in welke taal zal worden ge-

publiceerd (John). Bert v.d. Valk vindt dat ook artike-

len in b.v. Frans of Duits (met samenvatting) in aan-

merking moeten komen voorpublicatie. Hij heeft voor-

keur voor Backhuys omdat de productie van het blad

ons tenslotte bevalt.

9 Afzettingen

Adrie heeftnog weinig kopij voor de volgende afleve-

ring. Ook excursieverslagen wordenop prijs gesteld.

10 Bibliotheek

Rob noemt enkele perikelen. Er zijn circa 3000losse

overdrukken. Wel of niet opnemen in de catalogus?

De vergadering reageert verdeeld maar de meerder-

heid ziet deoverdrukken toch graagopgenomen in de

database. Er is behoefte aan een lijst met afkortingen
van namen van tijdschriften. Suggesties uit de zaal:

navraagbij Naturalisof NITG.

11 Excursie- en vergaderprogramma 2000

Stefnoemt dekomende excursie naarhet Bekken van

Parijs. Er is een voor-excursie geweest. Op dit mo-

ment zijn er 12 aanmeldingen. Voor het najaar zijn de

plannen nog niet gemaakt. De aankondiging komt wel

tijdig in de Afzettingen. MartinCadée steltEgem voor.

Die locatie is over enkele jaren niet meer interessant.

Kristiaan Hoedemakers hoorde dat de directie geen

toegang meerverleentwegens slechte ervaringen. Toch

maar eenbriefschrijven en een keurige groep aanmel-

den (Stef). Het eiland IJburg is al eens genoemd. Cor

Kamekamp zal daarmeerover kunnen vertellen (Stef).

Het graven van de Westerschelde tunnel leek veelbe-

lovend om te gaan verzamelen. Anton Janse doet het

principe van de graafpartij uit de doeken. De wijze

van boren verpulvert de fossielen en resulteertin drab.

Bij de vergadering inMiddelburg zal mogelijk een ac-

tiviteit in verband met dete verschijnen NieuweFossie-

lenatlasplaats hebben. Bij de Wintervergadering zou-

den ‘arca’s het onderwerp zijn maar onze specialist

komt dat nietuit. We hebben dus een vervangend on-

derwerp nodig. Silvia stelt voor een WTKG-vergade-

ring te houden in de bibliotheek in Rotterdam.Lijkt

een prima idee maar de hond van Adri Burger mag

daar niet komen.

12 Rondvraag

Adri Burger stelt een excursie naar De Kaloot voor.

Over enkele jaren kan dat misschien niet meer. Stef

wordt hiermee belast. J. Boele vraagt of er plannen
zijn voor het 40-jarig bestaan van de WTKG. De op-

richtingsvergadering vond namelijk plaats op 2 decem-

ber 1962. Daar is nog nietaan gedacht maar het zal nu

zeker aandacht krijgen (Len). De Homepage van de

WTKG is nog niet ter sprake gekomen. Tom Meijer

maakte al een opzet maar zag graag dat het initiatief

dooranderen zou wordenovergenomen. Uitgaande van

de versie van Tom maakte Ruud een nieuwe versie

waarbij deVrije Universiteitals provider fungeert. Di-

verse personen, waaronderSilvia Verschueren en Ton

Lindemann, gaven hun kotnmentaar. Tom deed zelf

ook suggesties voor verbeteringen. Ton en Silvia zul-

len een nieuweHomepage ontwerpen. Ze stellen zich

ook beschikbaar om een en ander up-to-date te hou-

den maar willen de informatie dan wel tijdig via het

bestuur aangereikt krijgen. De database van Rob van

Slageren (nu op floppy) kan ook via deze Homepage

beschikbaar worden gesteld. Martin Cadeé meldt dat

de fossielenlijst dieArie Janssen ooit samenstelde, nu

ook digitaal beschikbaar is. Ook die informatie zou in

de Homepage kunnen worden ondergebracht. Len

vraagt daarop in het algemeen of er databases van

mollusken in omloop zijn. Dat blijken er diverse te

zijn.

13 Sluiting

Om 12.20sluit de voorzitter de vergadering.

Amsterdam, 12 maart 2000,

De secretaris, Ruud Wiggers.
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(Tek. Anton Janse)
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