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De jaarverslagen over 2001

Het jaarverslag van de secretaris

over 2001

Bestuur

De extra bestuursvergadering die meestal in juni of juli

wordt gehouden, kon ditjaar niet doorgaan.

Het gaat goed met de Homepage van de WTKG. Dit jaar

zijn diverse personen via de Website lid geworden van de

vereniging. Sylvia Verschuren en TonLindemannzijn be-

zig methet uitbreidenvan de Homepage. Erkomeno.a. nog

links naar andere sites op Internet.

In 2002 zal eencommissiewordenbenoemdtervoorberei-

ding van het 40-jarig bestaan van de WTKG.

Ledenvergaderingen

Er waren dit jaar drie ledenvergaderingen: 13 januari

(ZMA te Amsterdam), 17 maart (het Museon in Den Haag)

en 10 november (het RUCA te Antwerpen, samen met de

Belgische Vereniging voor Paleontologie). Debijeenkom-

sten werden met opzet verspreid gehouden. Ze werden

redelijk goed bezocht; er waren gemiddeld zo’n 30 perso-

nen aanwezig.

Lezingen
De Wintervergadering van 13 januari 2001 stond geheel

in het teken van de nieuwe atlas voor fossiele schelpen.
Er werden 3 lezingen verzorgd;

P. Moerdijk, F.A.D. van Nieulande en F.P. Wesselingh:
De fossiele schelpen van de Nederlandsestranden en zeeg-
aten. Deel 1, Taxodonten.

Als intermezzo een lezing door G. Wienrich.

P. Moerdijk, F.A.D. van Nieulande en F.P. Wesselingh:
De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeeg-

aten. Deel 2, Pteriomorpha (Mossels, Oesters en Pecten).

Tijdens de Vootjaarsvergadering van 17 maart opnieuw

een lezing door F.P. Wesselingh en P. Moerdijk in het

kader van de nieuwe atlas voor fossiele schelpen van de

Nederlandse strandenen zeegaten.

Bij de najaarsvergadering in Antwerpen werd eerst ver-

slag gedaan van de stand van zaken bij De Kaloot. Robert

Marquet hield daarnaeen lezing over: Global changes en

mollusken; het Plio-Pleistoceenvan zuid-Italië.

De middaglezing werd gegeven door Frank Wesselingh:

Evolutie in (geologisch) langlevende meren.

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

ciale status. De telling over 2000bevatte achterafenkele

foutjes. Het aantal leden (L) was in werkelijkheid wat la-

ger dan 184 wegens enkele opzeggingen die nog niet wa-

ren meegeteld. Enkele ruilabonnementenwerden dit jaar

door ons opgezegd omdat er anders hoge kosten aan wa-

ren verbonden. Al met al was er in 2001 sprake van een

lichte stijging van het aantal leden t.o.v. 2000. Diverse

nieuwe ledenmelddenzich aan via de Website en de graaf-

actie in Heist-op-den-Berg leiddeook tot enkele nieuwe

leden.

Bij demanifestatie in Naturalis in 2002kan de vereniging

zich weer eens goed presenteren. Vanaf2002bereiken we

met het nieuwe blad Cainozoic Research meer dan 500

leden metTertiaire en Kwartaire belangstelling. Het blad

zal een omvanghebbenvan ongeveer 160pagina’s en heeft

zeker de eerste jaren geen gebrek aan kopij. Door de

samenwerking metTR is er geennoodzaak voor contribu-

tieverhoging.

R. Wiggers

Amsterdam, 2 januari 2002.

De secretaris, .

* Een lid en een huisgenoot-lid voor 2002, aangemeld in

dec. 2001, zijn al in de tabel opgenomen.

Het ledenbestand per 31-12-2001

Het bestuur kwam in 2001 driemaalbijeen: op 12januari,

16 maarten 9 november. De vergadering van 9 november

was bijzonder. Het bestuur vergaderde ‘s morgens in

Naturalis als voorbereiding op een gesprek bij uitgever

Backhuys waarbij deofferte voorhet nieuweblad, Caino-

zoic Research, ter sprake zou komen. Dat is naarallertevre-

denheidverlopen. TR en WTKG gaan met uitgever Back-

huys in zee. De eerste aflevering van Cainozoic Research

zal worden verzorgd door deWTKG.

Op de agenda van de vergaderingen stonden zoalsiederjaar

onderwerpen als hetverschijnen van deperiodieken Contri-

butions en Afzettingen, het financierenvan dezebladen, de

excursies en de WTKG-bijeenkomsten. Dit jaar werd veel

gesproken over het redactioneel samengaanmet TR.

Code Omschrijving 31-12-’00 31-12-’01

L Leden 184 187*

HL Huisgenoot-leden 8 9

HA Huisgenoten met Afe. 5 5

X Kortingsleden -
-

IL Instituutsleden 13 12

EL Erelid 1 1

SL Senior- en Student-leden 3 6

Sub-totaal 214 220

RA Ruilabonnementen 34 31

AE Associate-editors 3 3

D Donateurs -
-

PR Public-Relations 2 2

Totaal 253 256


