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De jaarverslagen over 2003

Het jaarverslag van de secretaris

over 2003

Bestuur

Vaste punten op de agenda waren de inhoud en verschij-

nen van de periodieken Cainozoic Research en Afzettin-

gen, de financiering van de bladen, de excursies, de bij-

eenkomsten, de programmaring ervan en de homepage.
Extra aandacht was er dit jaar voor de viering van het 40

jarig jubileum. Dit werd gedaan meteen graafactie in Miste

in september en een lezingendag over Miste in december.

De Homepage is dankzij het werk van Ton Lindemannen

Sylvia Verschueren in zijn definitievevorm gekomen met

als domeinnaamWTKG.org. Via deHomepage kregen we

ook dit jaar weer een aantal nieuwe leden.

Ledenvergaderingen
Er waren zoals gebruikelijk 3 bijeenkomsten voor de le-

den.Op 11 januari een determinatiedag in het Natuurmu-

seum in Rotterdam, op 15 maart de ALV in Naturalis te

Leiden en op 6 december de jubileum bijeenkomst over

Miste weer in Naturalis. De bijeenkomsten werden goed

bezocht; vooral de jubileum vergadering trok veel leden.

Lezingen

De Wintervergadering van 11 januari 2003 stond geheel
in het teken van het determineren van tanden, botten en

schelpen van Langenboom. Frank Wesselingh & Peter

Moerdijk hielden een lezing met als titel: ‘Enige opmer-

kingen over de mollusken van Langenboom.’ Vervolgens

was de beurt aan Hansjorg Ahrens die sprak over; ‘Kei-

hard versteende botten.’ In het begin van de middag ver-

volgde Ton Rijnders met: ‘Haaientanden van Langen-
boom.’

Tijdens de Voorjaarsvergadering van 15 maart 2003 was

er een ochtendlezing door Frank Wesselingh; ‘Plunging
into the cold: molluskendiversiteit in het zuidelijk Noord-

zeebekken ten tijde van de oprukkende Ijstijden.’ ’s Mid-

dags een lezing doorWillem Renema(Naturalis): ‘Biogeo-

grafie, ecologie en evolutie van groot-foraminiferen.’

Bij de feestelijke Najaarsvergadering van 6 december2003

werd de eerste ochtendlezing gegeven door Arie Janssen:

‘Het mistte in Miste’en de tweede doorGunther Wienrich:

‘Over het belang van Miste voor Mioceen onderzoek in

Noordwest Europa.’ ’s Middags waren er presentaties in

verband met de Miste graafactie 2003.

Bibliotheek

Bibliothecaris Harry Raad verwerkte weer de stroom bin-

nenkomende tijdschriften. Uitleningen vindennog plaats

volgens het systeem ‘Van Slageren.’

Dit is dus de stand per 31 december2003. De opzeggingen

tot 1 januari 2004 zijn hierinverwerkt. De codes RA, AE,

D en PR betreffen leden met een speciale status. Dit jaar

was er een flinke stijging van het aantal leden in vergelij-

king met 2002. De website van de WTKG zorgde weer

voor een flinkaantal nieuwe leden.De graafpartij in Miste

leidde ook tot een aantal nieuwe leden.

Met dank aan de Ruud Wiggers die nog een deel van dit

verslag voor zijn rekening nam.

Overveen, februari 2004

Lenard Vaessen, waarnemend secretaris.

Het ledenbestand

Bij gebrek aan kandidaten om Ruud Wiggers op te volgen
is het secretariaat in 2003 waargenomendoor de voorzit-

ter. Ruud houdt nog wel het ledenbestand bij en verwel-

komt de nieuwe leden. Ook heeft hij nog de notulen van

de ALV 2003 voor zijn rekening genomen. Een nieuwe

secretaris is dringend gewenst!!

Het bestuur kwam in2003 drie maal bijeen; op 10 januari,

14 maart en 28 november.

Code Omschrijving 3I-12-’02 3I-12-’03

L Leden 186 204

HL Huisgenoot-leden 10 15

HA Huisgenoten met Afz. 4 4

X Kortingsleden - -

IL Instituutsleden 12 12

EL Erelid 1 1

SL Senior- en Student-leden 7 7

Sub-totaal 220 243

RA Ruilabonnementen 30 30

AE Associate-editors 3 3

D Donateurs - -

PR Public-Relations 2 2

Totaal 255 278


