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De jaarverslagen over 2002

Het jaarverslag van de secretaris

over 2002

Bestuur

Het ging ook dit jaar goed met de Homepage van de

WTKG. Dit jaar zijn weer diversepersonen via de Website

lid geworden van de vereniging. Sylvia Verschueren en

Ton Lindemann hebbende Homepage up-to-date gehou-

den en tevens een nieuwe opzet gemaakt. Er zullen daar-

naast nieuwe domeinnamenwordenaangevraagd.

In 2002 is begonnen met de voorbereiding van het 40-

jarig bestaan van de WTKG. Ter gelegenheid daarvan zal

Afzettingen als speciale editie verschijnen. De kans is groot

dat in Miste (bij Winterswijk) weer een Miocene ontslui-

ting kan worden gerealiseerd om het feest voor de verza-

melaars extra luister bij te zetten. Er zijn meer jubileum-

activiteiten te verwachten.

Ledenvergaderingen

Er waren dit jaar drie ledenvergaderingen: 12 januari

(Natuurmuseum te Rotterdam), 16 maart (Nationaal Na-

tuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden) en 2 novem-

ber (De Groene Poort). De bijeenkomsten werden ook dit

jaar met opzet verspreid gehouden. Ze werden goed be-

zocht; er waren steeds zo’n 30-40 personen aanwezig.

Lezingen
De Wintervergadering van 12 januari 2002 stond geheel

in het teken van het determineren.Gijs Kronenberg hield

een lezing over de “Systematiek van de Strombidae” en

Adri Burger verzorgde een “Inleiding tot de fossiele

Strombidae”.Daarnawerden recente, tertiaireen kwartaire

Strombidae gedetermineerd.

Tijdens de Vooijaarsvergadering van 16 maart 2002 een

ochtendlezing doorF.P. Wesselingh en A. Janse (Natura-

lis): “Plunging into the cold: mollusken diversiteit in het

zuidelijk Noordzeebekken ten tijde van de oprukkende Ijs-

tijden”. ‘s Middags een lezing doorWillemRenema (Natu-

ralis): “Biogeografie, ecologie en evolutie van grootfora-
miniferen”.

Bij deNajaarsvergadering van 2 november2002werd de

ochtendlezing gegeven doorDick Mol: “Mammoetenuit

Siberië; de spectaculaire opgraving en reconstructie van

het leven van een wolharige mammoet die20.380jaar ge-

leden stierf’, ’s Middags sprak John W.M. Jagt over:

“Pliocenekrabben van Kallo: een niet te versmaden cock-

tail”.Een tussenstand van hetonderzoek doorRené Fraaije,

Barry van Bakel en de lezinggever naar deze krabben-

fauna’smet conclusies betreffendepaleo-geografie, strati-

grafie etc. aan de hand van beeldmateriaal.

Bibliotheek

Bibliothecaris Harry Raad verwerkte de stroom binnen-

komende tijdschriften. Uitleningen waren er dezekeer niet.

Met de bibliothecaris van het Natuurmuseum in Rotter-

dam is gesproken over eventuele samenwerking. Het be-

treft raadpleging van gegevens van debibliotheek via de

computer en of dat ook voor de WTKG mogelijkheden

kan bieden. Vooralsnog blijft het systeem ‘Van Slageren’

gehandhaafd. Enkele dozen met losse bladen die Rob van

Slageren nog nietregistreerde, wachten nogop ordening.

Verder was er correspondentie over aan te schaffen boe-

ken, over een ruilabonnement en over het uitblijven van

de eerste aflevering van Cainozoic Research.

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

ciale status. Ook dit jaar was er weer een lichte stijging

van het aantal leden in vergelijking met het jaar ervoor.

Dit ondanks het feit dat er enkele opzeggingen waren in

verband met het samengaanvan de wetenschappelijke bla-

den van TR en de WTKG. Dat betrofpersonen die voor-

heen op beidebladen waren geabonneerd.

Amsterdam, 7januari 2003

De secretaris, R. Wiggers.

Het ledenbestand per 31-12-2002

Het bestuur kwam in 2002 vier maalbijeen: op 11 januari,

15 maart, 5 juli en 1 november.

Op de agenda van de vergaderingen stonden zoals ieder

jaar onderwerpen als het verschijnen van de periodieken

Cainozoic Research en Afzettingen, het financieren van

deze bladen, de excursies, de Homepage en de WTKG-

bijeenkomsten. Een extra bestuursvergadering werd op 5

juli gehouden wegens het grote gat datanders valt tussen

Voorjaarsvergadering en Najaarsvergadering.

Code Omschrijving 31-12- ’01 31-12-’02

L Leden 183 186

HL Huisgenoot-leden 9 10

HA Huisgenoten met Afz. 5 4

X Kortingsleden -

DL Instituutsleden 12 12

EL Erelid 1 1

SL Senior- en Student-leden 6 7

Sub-totaal 216 220

RA Ruilabonnementen 31 30

AE Associate-editors 3 3

D Donateurs -
-

PR Public-Relations 2 2

Totaal 252 255
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Financieel overzicht

2001

werkelijk

2002

begroot

2002

werkelijk

2003

begroot

Baten

Contributies

Vrijwillige extra bijdragen

Opbrengsten activiteiten leden

Donaties

Rente

€ 5.989,-

56,-

100,-

2.496,-

572,-

€ 6.000,-

50,-

50,-

600,-

€ 6.227,-

31,-

48,-

125,-

957,-

€ 6.160,-

25,-

100,-
’

A

687,-

Totaalhaten € 9.213,- € 6.700,- € 7.388,- € 6.972,-

Lasten

CAINOZOIC RESEARCH productie

CAINOZOIC RESEARCH verzending

AFZETTINGENproductie

AFZETTINGEN porto

Excursies

Ledenvergaderingen

Bestuur

Dotatie Algemeen Fonds

Aansprak, verzekering /K.v.K.

Oprenting Algemeen Fonds

Diverse lasten/onvoorzien

€ 2.859,-

1.021,-

640,-

632,-

210,-

50,-

98,-

2.496,-

62,-

272,-

175,-

€ 2.850,-

1.100,-

675,-

700,-

250,-

175,-

110,-

V

65,-

160,-

150,-

€ 3.077,-

885,-

703,-

793,-

102,-

268,-

118,-

125,-

62,-

202,-

413,-

€ 2.950,-

1.000,-

700,-

800,-

250,-

275,-

125,-

62,-

200,-

150,-

Totaal lasten

Jaar-saldo

€ 8.515,-

698,-

€ 6.235,-

465,-

€ 6.748,-

640,-

€ 6.512,-

460,-

Totaal € 9.213,- € 6.700,- € 7.388,- € 6.972,-

Kapitaalophouw

Inventaris

UGBl-gouden klaverrekening

Postbank-girorekening

Kas

Depot PTT Post

Nog te ontvangen contributies

Vooruitbetaald/nog te ontvangen

€

22.344,-

487,-

174,-

45,-

95,-

1,-

€ 1,-

22.955,-

1.951,-

137,-

45,-

334,-

1,-

Totaal vorderingen & kas a) € 23.146,- € 25.424,-

Algemeen Fonds

Voorziening

Vooruitontvangen contributies

Vooruitontvangen/nog te betalen

€ 5.173,-

858,-

187,-

11.193,-

€ 5.500,-

582,-

1.425,-

11.542,-

Totaal verplichtingen b) € 17.411,- € 19.049,-

Kapitaal ultimojaar a-b) € 5.735,- € 6.200,- € 6.375,- € 6.835,-
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Toelichting bij financieel verslag

2002 / Begroting 2003

Algemeen

Aangezien vorig jaar derekenomslag naar euro’s al was

gemaakt kon factor 2,20371 deze keer buiten beeldblij-

ven. Niet dat het aan de euro lag, maar het jaar 2002 pakte

voor de vereniging positief uit, zowel financieel als qua

ledental. Het jaar-saldo viel € 175,- gunstiger uit danbe-

groot. Weliswaar ontvielenons helaas enkele leden door

overlijden en zegden er een paar op, maar anderzijds moch-

ten we een elftal nieuwe ledenbegroeten. Per saldo een

stevige duw in de goede richting. In de begroting voor

2003 is geen rekening gehouden metextra kosten verband

houdendemet ons 40-jarig jubileum, aangezien op het

moment van opstellen ervan nog onvoldoende gegevens

beschikbaar waren. Het jaar-saldo ad € 460,- is in ieder

geval beschikbaar en voorts zal getracht worden derden

voor financiering te interesseren.

Baten

Door de genoemde toename van het aantal ledenkwam er

€ 227,- meer aan contributie binnen dan begroot. Met name

door het verlate verschijnen van jaargang 1 en 2 van

Cainozoic Research en de speciale uitgave inzake de ont-

wikkeling van het landschap ten oosten van Winterswijk,

kwam de post Ontvangen rente € 357,- hoger uit. Door

tussenkomst van André Jansen ontvingen we wederomeen

(tweejaarlijkse) donatie, ditmaal ad € 125,- van het pen-

sioenfonds van zijn vroegere werkgever, ShellNederland

b.v. Zoals gebruikelijk is dit bedrag toegevoegd aan het

Algemeen Fonds. Aanmelderen gevers, hartelijk dank!

Lasten

De meeste posten vielenwat hoger uit. Daarentegen wa-

ren de verzendkosten voor CR. beduidend lager door het

in één band verschijnen van jaargang 1. Voor wat betreft

de Diverse lasten zie hieronderbij Kapitaal.

Kapitaal

Al enkelejaren ‘sparen’ we doormiddel van eenvoorzie-

ning o.a. voor deenkele jaren geleden aangekondigde aan-

schaf van hard- en software ten behoeve van de redactie

CR. In het verslagjaar is voor € 437,- een deel van de be-

nodigde hardware aangekocht. Dit is voor € 1,- opge-

nomen onder Inventaris en voor € 436,- ten laste van de

voorziening gebracht. Deze is vervolgens weer met € 192,-

opgehoogd ten behoeve van de aanschaf van het restant

benodigde. Dit is ten laste van het jaarsaldo verantwoord

onder Diverse lasten. Voorts is € 32,- ten laste van devoor-

ziening geboekt wegens oninbaarheidvan een post achter-

stallige contributie. Eind 2002 bedraagt de voorziening

€ 582,- waarvan € 550,- voor inventarise.d. en € 32,- voor

oninbaarheidvan vorderingen. Dooroprenting met € 202,-

entoevoeging van dehiervoorgenoemde donatiead € 125,-

vertoonthet Algemeen Fonds eind verslagjaar een stand

van € 5.500,-. De post Vooruitontvangen/nog te betalen

betreft v.n. de kosten van de noguit te brengen jaargang 2

en de vooraf door derden gefinancierde speciale uitgave

van CR. alsmede die voor het laatste nummer 2002 van

Afzettingen. Van het totaal te ontvangen contributiebedrag

2003 was eind december 2002reeds 23% voldaan. Eind

januari 2003 was dat 65%. Bravo!

Aad Mulder■, penningmeester

Verslag redactie Cainozoic Research

over jaargang 1 (2002)

Het liefst hadden we als redactie gezien dat het eerste

(dubbel)nummer van het nieuwe tijdschrift, Cainozoic

Research, vóór de afgelopen zomer bij iedereen op tafel

had gelegen. Dat bleek ijdele hoop. Technische proble-

men tijdens de productie van een aantal figuren (kinder-

ziektes, zullenwe maar zeggen) resulteerde in een behoor-

lijke vertraging. Het is natuurlijk ook niet niks, een nieuw

tijdschrift starten en vormgeven.

Nu ligt het er dan:het eerste dubbelnummervan CR (over

2001). Het stemt tot tevredenheid,lijkt ons. Natuurlijk zijn

er hier en daar nogkleinigheden die gladgestreken moe-

ten worden, en zal nagedacht moeten worden over de

papierdikte. Een leerproces dus.

Hoewel dit niet thuishoort in een verslag over het afgelo-

pen jaar toch nog even een overzichtje over onze plannen

voor 2003. Gepland staat dat volume 2 (nummers 1-2) in

de zomer van 2003, volume 3 (themanummer WhiteLime-

stone Group, Jamaica - gastredacteur Stephen K. Donovan)

begin december2003 en een ‘Special Issue’ over de land-

schapsontwikkeling ten oosten van Winterswijk zeerbin-

nenkort door uw brievenbus zullen glijden.

Namens de redactie,

John+W.M. Jagt en Ruud Wiggers

Jaarverslag 2002 van de redactie van

Afzettingen

Inhoud Afzettingen

De kopijmap voor jaargang 23 van Afzettingen was weer

goed gevuld.

Dit jaar werd één WTKG excursie verslagen: het Langen-

boom weekend. Daarnaast lieten diverse leden ons mee-

genieten van hunbuitenlandse geologische avonturen: Zij

berichtten uit Kansas, keken voor ons rond in Suffolk en

werden betrapt in Frankrijk. Het leverde prima kopij.

Ook van onze aanwezigheid op de Landelijke Fossielen-
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dag in Naturalis werd verslag uitgebracht.

Andere artikelen waren: Molluskenfauna’s van de groeve

Ampe te Egem; Haaien en roggen van MUI; Zoogdier-

kiesjes; Kwartaire mollusken uit de Oosterschelde.

Over de voortgang met deFossielenatlas werdbericht. Er

was weer een boekbespreking te vindenin deze jaargang.

En tot slot nam de makervan deregisters van Mededelin-

gen/Contributions afscheid met een globaal overzicht van

zijn werkzaamheden.

De rubrieken Lapilli en GEOCOMmunicatie werden

voortgezet met respectievelijk 7 en 22 onderwerpen.

Verder trof u nog enkele oproepen van leden aan, twee

aankondigingen en werd de advertentierubriek “Aange-

boden” tweemaal gevuld.

Bijdragen binnen de kaders van het “Schetsboek” ver-

luchtigden, verfraaiden eigenlijk, ook dit jaar alle num-

mers.

Vervoersproblemen

In het eerste nummer van 2002 is een oproep gedaan voor

hulp bij het verslepen van Afzettingen van drukker naar

redactie en van de redactie naar postkantoor. Daar is nog

steeds geenenkele reactieop gekomen. Deze letterlijk zwa-

re taak werd daaromvoorhet laatste nummer tijdelijk over-

genomen door het (toch al van zeer veel WTKG-werk

voorziene!) bestuurslid Ruud Wiggers. Dit was een nood-

oplossing. Het zoeken naar een behulpzame vrijwilliger

zal worden voortgezet.

Ook nu weer dankep wij iedereen voor hun bijdragen. En

in 2003 rekenen wij natuurlijk weer op u!

Het totaal aantalpagina’s voor deze jaargang bedroeg 82.

De redactie, Adrie Kerkhof en Frank Wesselingh

Jaarverslag van de geologisch

secretaris over 2002

In 2002zijn 9 excursies georganiseerd, waarvan 5 ééndags-

excursies, 3 weekendexcursies en een Hemelvaartexcursie.

In tegenstelling tot andere jaren is er geen paasexcursie

gehouden. Achterafbleek hier toch veel interesse voor te

zijn. De paasexcursie staat voor 2003 wederomop het pro-

gramma.

Afgelopen jaar was de belangstelling voor de eendags-

excursies aan de magerekant. Van de4 excursies naar de

Kaloot (23 maart, 1 juni, 14 september en 26 oktober)

zijn 2 excursies afgelast wegens gebrek (lees 0) aan deel-

nemers. Op 23 maart en 14 september stond excursieleider

Anton Janse nagenoegalleen op het strand de Kaloot

omdat verscheidene lieden diezich haddenaangemeld niet

kwamen opdagen. Dat is jammeren motiveert niet. Blijk-
baar weet men de weg naar de Kaloot ook buiten de ex-

cursies te vinden.

De excursie naar Egem op 15 juni was, net als de2 voor-

gaande jaren, een groot succes. Onder de 15 deelnemers

waren een flinkaantal leden van de Werkgroep Geologie

van het Zeeuws Genootschap. Deze keer werd er doorde

groeve-eigenaar voor het eerst een toelatingsgeld ge-

vraagd. Op deze plaats wil ik Freddie van Nieulande en

Lex Kattenwinkel bedanken voor de organisatie ter plaatse.

Voor 9 t/m 12 mei stond de Hemelvaart excursie naar

Engeland op het programma. Reisdoel waren Barton en

Selsey (west Sussex) met Eocene afzettingen in kustont-

sluitingen. Op zich een interessante bestemming waar zich

een achttal deelnemers voor had opgegeven. Omdat de

excursieleider zich kort voor de excursie afmelddeen geen

vervanger beschikbaar was, is de excursie afgelast. Aan

de deelnemers is de nodige informatietoegestuurd om als-

nog op eigen gelegenheid dereis te ondernemen.

In deweekends van 8/9 juni en 6/7 juli is een graafexcursie

gehouden in het Deurganckdok teDoel. Een graafexcursie

is een groot woord want het eerder uitgegraven zand, net-

jes per niveau gescheiden, lag klaar toen de deelnemers

arriveerden. Tijdens het tweede weekend waren de ber-

gen zand grotendeels door werkzaamheden verdwenen.

Daar tegenover stond dat enorme hoeveelheden zand uit

de Zanden van Oorderen in de week voor de excursie wa-

ren aangevoerd en bij toeval aan een idealezeefplaats la-

gen. Prachtige fossielen en kruiwagens tot aanhangers vol

residu zijn verzameld. Het prachtige zomerweer en de

bereidwillige medewerking van de heer Appaerts (direc-

tieDeurganckdok) hebbenbijgedragen aan het slagen van

deze excursie. Het aantal deelnemers was helaas aan de

lage kant. In juni circa 35 mensen en in juli ruim 20. Om

deze excursie mogelijk te maken is ongekend veel tijd
besteed aan de voorbereiding. In het bijzonder gaat mijn
dank uit naar Robert Marquet, Anton Janse en Frank

Wesselingh.

In het weekend van 29 en 30juli is in Langenboom door

ruim 50 WTKG’ers en tientallenandere liefhebbers naar

fossiele schelpen en haaientanden gezocht op de zanddepot

nabij het recreatieterrein. In Afzettingen van september
2002heeft Anton Janse, die dezeexcursie heeft georgani-
seerd, van deze geslaagde happening verslag gedaan.

Afgelopen jaar bestond de excursiecommissie uit Anton

Janse, Robert Marquet en ondergetekende. Robert heeft

zich in oktober, wegens drukke werkzaamheden, terug-

getrokken. Op dit moment is de “vacature” lid excursie-

commissie vacant. Wij hopen dat hier spoedig invulling
aan kan worden gegevenzodat het ambitieuzeprogramma

voor 2003 ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Namens de excursiecommissie,

StefMermuys,Bergschenhoek, Januari 2002


