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Notulen van de ALV van de WTKG, dd. 17 maart 2001

1 Opening
Voorzitter Len opent de vergadering om 10.38u. Hij

meldt de afzegging van John Jagt die in het buiten-

land is. Zoals vaker valt de WTKG vergadering he-

laas vaak samen met een andere bijeenkomst in het

land.Deze keer eenprotest-actie i.v.m. de plannen voor

De Kaloot.

2 Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Enkele ingekomen stukken komen lateraan de orde.

3 Notulen van de Alg. Ledenvergadering dd. 11 maart

2000

Anton Janse informeertnaar het archief van de WTKG.

Len kan de juiste persoon nog niet bereiken.

4 Jaarverslagen 2000, zie Afzettingen maart 2001.

De jaarverslagen leidentot weinig op- of aanmerkin-

gen. Cor Montagne stelt vast dat er vrij veel geld in

kas is. Len meldt dat het bestuur het geld voor een

deel gaat gebruiken voor de aanschaf van computer-

randapparatuur (scherm + printer) en voor dejubileum-

viering. Cor denkt dat er ook geld moet worden be-

steed aan PR, zoals reclame maken bij Aardweten-

schappen. Verderbestaan een werkgroep Aardkundige
Waarden en een werkgroep Aarde en Samenleving

waar deWTKG op in moet spelen. Hij beschikt over

deadressen. Tom van Loon voegt hier aan toe dat deze

werkgroepen de WTKG niet of nauwelijks kennen.

De kascie bestond dit jaar uit Sylvia Verschueren en

AdrieBurger. De laatstekon nietaanwezig zijn. Sylvia

leest het verslag van de kascie voor. Veel waardering

voor het beheervan de financiën. Cor Kamekamp con-

stateert dat in het jaarverslag nog geen
Euro’s worden

gebruikt. De bedragen voor het lidmaatschap in de

colofonvan Afzettingen zijn op ditmoment exact. Aad

wil ze (naar boven) gaan afrondenop €0,25. De verga-

dering gaat akkoord. Adrie vraagt tekeningen om te

gebruiken voor het Schetsboek van Afzettingen. De

scheidendebibliothecarisRob van Slageren houdt een

blijk van waardering voor het vele werk dat hij de laat-

ste jaren heeft verzet nog tegoed. De nieuwe biblio-

thecaris zal door Rob worden ingewerkt.
5 Bestuurssamenstelling

Anders dan in de convocatie staat hebbenbestuursle-

den in principe 2 jaar zitting. Adrie Kerkhof, Aad Mul-

der en Ruud Wiggers worden herkozen. Voor Aad is

het de laatste termijn.

6 Kascommissie

Adri Burger blijft nog een jaar in de kascommissie.

Hilde Bakker neemt de plaats van Sylvia in.

7 Financiën: Begroting 2001 en andere zaken

Tom van Loon merkt op dat er wegens de Euro flink

wat prijsverhogingen zullen komen. Misschien zal er

dekomendejaren een kleine verhoging van de contri-

butiemoeten komen.

8 Contributions

John Jagt is betrokken bij zowel de onderhandelingen

met Backhuys als bij de opzet van het nieuwe blad

met TR. Het is daarom lastig dat hij niet aanwezig

kon zijn. De offerte van Backhuys is hoog. Er zal nu

worden gevraagd hoeveel pagina’s kunnen worden

gekregen als beide verenigingen ƒ6000.- betalen.Tom

van Loon heeft ook contacten in de uitgeverswereld.

Hij noemt ook de constructie om in Nederlandde 19%

BTW niet te hoeven betalen. Een drukker in België

heeft een offerte uitgebracht. Die offerte is aanzien-

lijk lager. Kristiaan Hoedemakersmeldt dat de BTW

in België voor boeken 6% is. Ook is verzendenvanuit

België goedkoper dan vanuit Nederland. De offertes

zijn overigens niet direct vergelijkbaar. Backhuys

neemt ons bovendien als uitgever veel werk uit han-

den (b.v. kwaliteitscontrole, postklaar maken) en met

hem hebben we een goede, jarenlange ervaring.

Het nieuweblad zal in 2001 één keer verschijnen. In

principe wordt echter geprobeerd vanaf2002twee af-

leveringen per jaar uit te brengen. De kopij wordt in

2001 door deWTKG geleverd. TR moet eerst nog t/m

jaargang 2000 zijn verschenen.

9 Afzettingen

Voldoende kopij voor de juni-aflevering. Tom van

Loon stopt na de 25e aflevering van zijn rubriek. Er

wordt gesproken over het feit dat twee vergelijkbare

rubrieken in het blad staan. De vergadering heeft daar

in het geheel geenmoeite mee. De rubrieken van Lars

van den HoekOstende en Tom van Loon wordendoor

veel mensen met plezier gelezen. Dank zij Tom lezen

wij b.v. iets wat de NRC niet wenste te plaatsen.

10 Bibliotheek

Harry Raad wordt de nieuwe bibliothecaris. Het

discussiestuk over de bibliotheek hoeft daarom niet

meer te worden besproken. De vergadering reageert

verheugd op deze onverwachte ontwikkeling. Len pro-

beert de Wintervergadering in Rotterdam te houden

waardoor de bibliotheekop die dag gemakkelijk be-

zocht kan worden.

11 Excursie- en vergaderprogramma 2001/2002

De najaarsbijeenkomst met de BVP zal op 10 novem-

Plaats: Het Museon, Stadhouderslaan41, 2517 HV Den

Haag

Van het bestuur zijn aanwezig: AdrieKerkhof (redacteur

Afzettingen), Ruud Wiggers (secretaris), LenardVaessen

(voorzitter), Stef Mermuys (geologisch secretaris) en Aad

Mulder(penningmeester). Er zijn 32 leden aanwezig (in-

clusief het bestuur).
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ber 2001 in het RUCA te Antwerpen worden gehou-

den. Op 12 januari 2002 is er de Wintervergadering

met determinatieswaarvan de vergaderplaats nog niet

bekend is (Rotterdam?). De ALV 2002 wordt op 16

maart in Naturalis te Leiden gehouden. De najaars-

excursie 2002 tenslotte in het zuiden des lands. Ook

die vergaderplaats moet nog wordenafgesproken.

Stef geeft nadereinformatie over deexcursies in 2001.

Anton Janse verteltoverLangeboom in oost-Brabant,

waar een zandput met Plioceen materiaal ligt waar-

heen misschien een excursie kan worden georgani-

seerd. Er wordt zo nu en dan zand opgezogen. Dat

bevat fossielen wanneer het van dejuiste diepte komt.

Sylvia voegt hier aan toe dat in zo’n geval snel moet

worden gehandeld omdat er veel concurrentie uit de

omgeving is.

Kristiaan Hoedemakers: De excursie naar Heist zal

later in september plaats vinden. Stef: Een excursie

naar oost-Europa is dit jaar niethaalbaar. Peter Moer-

kerk; Op 31 maart en 23 juni is het Deurgangdok te

bezoeken.

12 40jaar WTKG in 2003

Er gaat een jubileum-cie wordengevormd. Frank licht

de plannen voor het jubileumjaar toe. Een symposium,

jubileum-excursie, speciale aflevering van Afzettin-

gen.

13 Rondvraag

De Homepage was ten onrechte geen punt op de

agenda. Sylvia doetnu verslag van de activiteiten van

Ton en haar m.b.t. het Internet. Er is een begin ge-

maakt met de nieuwe opzet. Enige algemene infor-

matie over de WTKG en een formulierwaarmee met

zich als lid kan opgeven. Er moet nog veel worden

gedaan. Informatie voor de leden over excursies,

fossielenatlas etc. Cor Kamekamp wil adressen van

contact-personen opgenomen zien waar (nieuwe) le-

den voor specifieke informatie terecht kunnen, zoals

voor micro-fossielen. PeterMoerdijk: Geen losse re-

dactie-structuur. Ruud kan echter melden dat daar

goede afspraken over zijn gemaakt. De Homepage zal

een vast agendapunt worden en Sylvia danwel Ton

zullen voor de bestuursvergadering worden uitgeno-

digd. Cor Montage stelt vast dat desite niet gemakke-

lijk voor een buitenstaander te vinden is en vindt dat

de inhoud tot nu toe nogal saai is. Sylvia vertelt over

de toekomstplannen. Zo is het de bedoeling dat van

de Egem-excursie foto’s kunnen worden bekeken.

14 Sluiting
Om 12.16sluit de voorzitter de vergadering.

Amsterdam, 19 maart 2001,

De secretaris. Ruud Wiggersf.

{Conrad, 1Ö74-)Toxosoma eboreum

Pebas Formatie Mioceen

Pebas, Peru

(Tek. Frank Wesselingh)


