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Notulen van de ALV van de WTKG, dd. 16 maart 2002

1 Opening

VoorzitterLen opent de vergadering om 10.35u.

2 Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Len bedankt Cor en GerdaKamekamp, André Jansen,

Stef en Ruud voor hun aanwezigheid op de Nationale

Fossielendag. De WTKG heeft zich daar duidelijk ge-

presenteerd. Bekendheid voor de WTKG leverde dat

op plus twee nieuwe leden. De volgende keer nog be-

ter metsteun van eenPR-cie. In het najaar vergaderen

we in De Groene Poort te Boxtel. Nico Dekker heeft

weer veel tijd gestoken in de Index voor de Contribu-

tions van de afgelopen jaren. Deze index moet wor-

den meegestuurd met de volgende aflevering van Af-

zettingen.

3 Notulen van de Alg. Ledenvergadering dd. 17 maart

2001

Martin Cadée vraagt naar het archief van de WTKG.

Daar zit nog weinig schot in maar Len pakt het weer

op.

4 Jaarverslagen 2000, zie Afzettingen maart 2002.

De jaarverslagen leidentot weinig op- of aanmerkin-

gen. De kascie bestond dit jaar uit Hilda Bakker en

Adri Burger. Adri leesthet verslag van dekascie voor.

Ook dit jaar veel waardering voor het beheer van de

financiën. RonaldPouwer heeftnog veel exemplaren

van oude afleveringen van Afzettingen. Len zal die

t.z.t. bij hem op gaanhalen.

5 Bestuurssamenstelling
Aad Mulder heeft speurwerk verricht. De zittingster-

mijn van bestuursledenis max. 3 jaar; 2 jaar was ech-

ter niet ongebruikelijk. Zowel Aad als Ruud treden

pas af in 2003 volgens het 3 jaar scenario maar zou-

den lievereerder stoppen. Aad gaf dit al eerder te ken-

nen en Ruud heeftnu veel tijd nodig voor de productie

van het nieuwe blad CR. In Afzettingen zal een op-

roep worden geplaatst voor nieuwebestuursleden.

6 Kascommissie

Hilda Bakker blijft nog een jaar in de kascommissie.

Bert vd Valk treedt toe tot de commissie. Cor Kame-

kamp pleit voor een reserve kascommissielid. Het

bestuur wil echter pas in aktie komen wanneer een

ongewenstesituatie zich voordoet.

7 Financiën: Begroting 2002

Enkele vragen over bedragen die in het fin.overzicht

opvallen. Aad licht de post donaties toe (vraag van

Bert vd Valk, dank aan Stel) en verklaart het bedrag

dat voor de productie van CR is genoemd (vraag van

Niek Dekker). In afwachting van de nota staat daar

het begrootte bedrag. Hetuiteindelijke bedrag zal hier-

van wat afwijken. Len stelt vast dat de kosten voor

CR niet hoger zijn danvoorheenvoor deContributions.

8. CR

John doet verslag van de werkzaamheden en plannen

van deredactie. 2x per jaar een aflevering van CR op

CD (inclusief afbeeldingen). Er zullen geen Plates

meer zijn; afbeeldingen tussen de tekst. De eerste afle-

vering van CR is in de maak. Er is een planning voor

de afleveringen t/m2003 waarvoor al vrij veel artike-

lenontvangen zijn. Daarnaastkomt er een Special Is-

sue over de geologie van Oost-Nederland.Die afleve-

ring zal na deeerste reguliere aflevering van CR wor-

den toegestuurd naar de ledenvan TR en WTKG. Over

4 jaar zullen de Engelsen de productie gedurende en-

kele jaren gaan verzorgen. John informeert over de

inhoudvan de komende afleveringen van CR. Len be-

nadrukt dat Backhuys de porto uiteraard aan de WTKG

doorberekent maar dat hij als WTKG-lid ‘pro deo’

voor de handelingen van verzending zorg draagt. De

vergadering kan dit zeer waarderen.

9 Afzettingen

Adrie Kerkhofvraagt assistentie bij het vervoeren van

dit blad van drukker naar haar huis en daarnanaar de

PTT. Len denkt dat een rugzak uitkomst kan bieden.

Niemand meldt zich spontaan maar via een oproep in

Afzettingen zal worden geprobeerd iemand hiervoor

te interesseren.

10 Homepage WTKG

Len zal gegevens gaan aanleveren. Ton Lindemann

licht het raamwerk van de Website toe. Len brengt de

kwestie e-mail adressen ter sprake (op de Website?).

Privacy speelt hier een grote rol. Ton doet hiervoor

voorstellen die echter moeten wordenoverwogen door

het bestuur. Cor Kamekamp brengt in herinnering dat

ooit voor nieuwe leden en voor vragen door leden in

het land contactpersonen zoudenworden ingeschakeld.

Het bestuur denktmiddels e-mail en Website plus het

huisorgaan in dezebehoefte te kunnen voorzien. Tom

wijst op de Website pagina van de NMV met infor-

matievoor leden. Hij denkt ook dat een deel van Af-

zettingen op de Websitekan worden geplaatst. Uit de

zaal gaanstemmen op voor een eigen ‘domein’op In-

ternet. Dat kost betrekkelijk weinig (www.wtkg.nl).

Plaats: Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis,

Leiden

Van het bestuur zijn aaAwezig: Lenard Vaessen (voorzit-

ter), Ruud Wiggers (secretaris), Aad Mulder (penning-

meester), John Jagt (redacteur CR), Adrie Kerkhof (re-

dacteur Afzettingen) en StefMermuys (geologisch secre-

taris). Er zijn tenminste 34 leden aanwezig (inclusief het

bestuur).
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11 Bibliotheek

Harry Raad gaat proberen de bibliotheek dichter bij

de leden te brengen. Het aantal uitleningen is nog

steeds niet groot. Hij is herstellende van een heup-

breuk maar wil daarna overleg met het bestuur over

de bibliotheek.

12 Excursie- en vergaderprogramma 2002

Stefkondigt diverseexcursies aan (in Afzettingen aan-

gekondigd). Voor Egem zal van de deelnemers een

bijdrage van 5 euro worden gevraagd omdat erkosten

voor de organisatie zijn. Vanuit de zaal verteltAnton

J. wat de mogelijkheden in Langeboom zijn. De ex-

cursie kan doorgaan wanneer erweer van grote diepte

zand wordt opgezogen. We gaanook op excursie naar

het Deurganckdok in Doel. Stef wil 400 tot 600 ku-

bieke meter materiaal elders laten deponeren voor ver-

zamelaars. Het wordt daardoor een kostbare operatie

(ca. 2000 euro). Van deelnemers zal een bijdrage wor-

den gevraagd van 30-35 euro. De excursie naar Enge-

land zal worden voorbereid door Robert Marquet; er

zijn nog wat complicaties.

De najaarsvergadering zal op 2 november in Boxtel /

Asten worden gehouden. Op 11 januari 2003 de win-

tervergadering in Rotterdam (waarschijnlijk). De

voorjaarsvergadering op 15 maart 2003, locatie nog

nietbekend.

13 Rondvraag

Len vestigt de aandacht op het WTKG-jubileum in

2003. Frank is gestart met activiteiten waarondereen

juhileum-symposium. Locatie: het westen des lands?

Komt er in datfeestjaar een graafaktie in Miste? Anton

J. legt uit dat het weiland van Berenschot inmiddels

een soort vergiet is geworden. Hij heeft met Maarten

vd Bosch gesproken. Alles is nog onduidelijk. CorKar-

nekamp wil weten wat de status is van de indertijd

ingestelde PR-cie. Het bestuurzal zich daar tijdens de

volgende B V-vergadering over beraden.

14 Sluiting

Om 11.55 sluit de voorzitter de vergadering.

Amsterdam, 17 maart 2002,

De secretaris, Ruud Wiggers.

Viviparus suevicus Wenz

Mioceen Burdigalien

Vivi parushorizon

(Klrchbergschichten)

Oberklrebberg,
Baden WOrftemberg

Duitsland

(Tek- Oor Karnekamp)


