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Notulen van de ALV van de WTKG, dd. 15 maart 2003

1 Opening

VoorzitterLen opent de vergadering om 10.45 uur. Le-

zinggever Tom Meijer is ziek; Frank Wesselingh ver-

zorgt een vervangende lezing.

2 Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Len doetenkele mededelingen van huishoudelijke aard.

Verder zijn er doorhet bestuur diverse zaken afgehan-
deldnaar aanleiding van ingekomen brieven en e-mails,
routine zaken die geen toelichting nodig hebben.

3 Notulenvan de Alg. Ledenvergadering van maart 2002

Geen opmerkingen.

4 Jaarverslagen 2002, zie Afzettingen maart 2003.
Eerst de jaarverslagen van secretaris en penningmees-

ter. Geen opmerkingen hierover.HildaBakker leest ver-

volgens het verslag van de kascontrole-cie voor: veel

waardering voor het beleid van de penningmeester.
Omdat Johnniet aanwezig kon zijn doetRuud verslag
namens de redactie van CR. In Afzettingen heeft hij al

de problemen geschetst die zich bij het maken van een

nieuw blad voordoen. De Special Issue, number 1, ligt

nu bij de uitgever en het wachten is op een nieuwe of-

ferte. We verwachten het drukwerk begin april. Voor

CR2 is nog slechts 1 artikel niet helemaalklaar. In de

zomer gaat de definitieve versie van CR2 naar de uitge-
ver. Er wordt voortaan gedrukt op 115 gramspapier om

het doorschijnen, zoals in CRI, te voorkomen. De

meerprijs van 210 euro per editie is dat ons waard. Voor

het eind van het jaar verschijnt CR3, een editie waarbij
Steve Donovan guest-editor isen waarvan de voortgang

goed op schema ligt. In voorjaar/zomer 2004komt CR4

uit en dan stopt John met het redactiewerk.

Het volgend verslag betreft Afzettingen. Adrie meldt

nogeensdat het gesleep met het drukwerk een probleem

is.Ruud neemt dit tijdelijk waar, maar die zou dat graag

overdragen. Henk Mulder stelt voor om Afzettingen

naar de directie van het Deurganckdok te sturen; dat zal

zeker een goede indruk maken.

Het verslag van de geologisch secretaris leidt ook niet

tot discussie.

Harry Raad verduidelijkt daarna enkele zaken betref-

fende debibliotheek.Deze is enkele malenvia de web-

site geraadpleegd. Adrie vraagt Harry om over de mo-

gelijkheid tot raadplegen via Internet een stukje voor

Afzettingen te maken. De zaal blijkt nl. niet unaniem

van deze mogelijkheid op de hoogte. Ruud vraagt naar

de voortgangmet de Index. Harry is up-to-date met de

boeken. De tijdschriften en losse artikelen vragen veel

tijd maar er is voortgang.

5 Bestuurssamenstelling

Len legt de huidige situatieuit.Henk Mulder is bereid

het penningmeesterschap over te nemen. De zaal stemt

daar van hartemee in.Aad stopt dusdefinitiefmaar zal

de komende tijd Henk nog een tijdje inwerken. Ook

Ruudstopt na zo’n jaarof tien secretariaat.De plaats is

nu vacant en wordt tijdelijk waargenomen door de

voorzitter.Aad en Ruud worden doorLen bedankt, ont-

vangen een boekenbon en nemen plaats in de zaal.

Henk neemt plaats achter de bestuurstafel.Vervolgens

wordt een wijziging in het Huishoudelijk Reglement

aangenomen,artikel 9.1, waardoor de zittingstijd van

een bestuurslid voortaan 3 jaar zal zijn. Daarmee is er

overeenstemming met de Statuten.Ook artikel 8.8 van

het HR had echter moeten worden aangepast (opmer-

king Aad!) maar dat moet dus blijven liggen tot deALV

2004.

6 Kascommissie

Len bedankt de leden van de kascommissie. Er zijn

opeens twee nieuwe leden nodig. Frank Wesselingh

was al bereid; Martin Cadée offert zich ook op.

7 Financiën: Begroting 2003

De bedragen zijn geflatteerd omdat er in 2003 grote

uitgaven zullenkomen wegens het uitbrengen van SI1,

CR2 en CR3. De financiëlepositie is niettemin gunstig.

8 CR

Bij de behandeling van de jaarverslagen heeftRuud de

perikelen rond CR al genoemd. Een bijkomend pro-

bleem is de samenwerking met TR. Er is contact ge-

weest, er zijn artikelen via TR bij de redactie van CR

aangekomen maar een soepele samenwerking is ernog

niet.Over enige tijd nemen de Engelse leden van de

redactie het stokje over.

9 Afzettingen

Nog weinig kopij voor het volgend nummer maar dat

is normaal. De volgende keer ontbreekt voor het eerst

sinds jaren de bijdrage van Tom van Loon. Hij stopt

hiermee, maar wil nog wel incidenteel iets aanleveren.

Voor dekopijmap is dit een gevoelig verlies. Afzettin-

gen zal minderpagina’s gaan tellen.Er moet een mooi

Plaats: Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis,
Leiden

Van het bestuur zijn aanwezig: Adrie Kerkhof (redacteur

Afzettingen), Ruud Wiggers (secretaris), Lenard Vaessen

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

Mulder (penningmeester). John Jagt (redacteur CR) heeft

zich afgemeld. Er zijn 32 leden aanwezig (inclusief het

bestuur). Anton Janse lietweten niet te kunnen komen.
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jubileum-nummer komen wegens 40 jaar WTKG dit

jaar. Er wordt aan de aanwezigen gevraagd om mee te

denken. Cor Karnekamp stelt een nummer voor met

afbeeldingen uit oude nummers en aangevuld met

beeldmateriaal dat nog niet eerder is getoond. Uit de

zaal wordt genoemd dat aan Anton J. 50 dia’s van een

excursie zijn gegeven. Excursies lijken een dankbaar

onderwerp voor de special wegens de vele anekdotes

dieover bestaan. Suggestie: een CD bij voegenmet vele

foto’s. Sylvia heeft hiér concrete ideeën over en wil

meedenken. Martin misschien ook; hij gaf nl. al een

voorproefje dooreen beruchte excursie te noemen waar

echt helemaal niets werd gevonden. Jacques Parren

heeft foto’s van diverse excursies.

10 Homepage WTKG

Ton vertelt wat de status is. Dringt aan op het toesturen

van stukjes en leuke afbeeldingen want dat maakt zo’n

website aantrekkelijk. Sylvia heeft Afzettingen vanaf

1990 doorgekeken en maakte een voorlopige selectie

van artikelen die op de website kunnen. De auteurs

moet nog wel om toestemming worden gevraagd.

11 Bibliotheek

Is hiervoor al besproken.

12 Excursie- en vergaderprogramma 2003

Voor de jubileum-bijeenkomst komen we graag in

Naturalis bijeen. Het onderwerp zal het Noordzeebek-

ken in brede zin zijn, niet alleen schelpjes of forami-

niferen.Cor Karnekamp wil ook activiteiten: waar zijn

de ledenmee bezig? Discussie over het aantal lezingen

op die dag en de lengte ervan. Ton van Eyden: let op

presentatie. Sylvia: gebruik jubileum omnaar buiten te

treden.Ton & Sylvia: aandacht voor 40 jaarWTKG in

deruimtebij dekassa van Naturalis. Op de Winterver-

gadering hopen we alsnog de lezing van TomMeijer te

horen. Ook kan GuntherWienrich voor een lezing

worden gevraagd.

De ALV 2004 zal op 20 maart 2004 in Maastricht wor-

den gehouden.

Stef licht deexcursies toe die in Afzettingen al werden

aangekondigd. Hij noemt ook Miste voor najaar 2003.

In april zal daareen aankondiging over komen. De put

op het land van Berenschot zal 6 meter diep moeten

zijn. Frank waarschuwt voor veiligheid van bezoekers.

Adrie: combineer de graafpartij met de mogelijkheid

voor anderen om lid te worden.

Bij de excursie-cie bestaat een vacature. Suggestie voor

excursie door Martin Cadée: bruinkoolgroeve. Ton van

Eyden kon meldendat verzamelenin Langenboom niet

mag maar wel wordt gedoogd. Len meldtgeplande ac-

tie van WTKG en WPZ in de 2e helft van 2004.

13 Rondvraag

Adri Burger vraagtofhet zetten van een boring in Lan-

genboom een jubileum activiteit zou kunnen zijn. De

stratigrafie zou daarmee kunnen worden vastgelegd.

Lijkt een vraag voor Maarten van den Bosch ofAnton

Janse.

14 Sluiting

Om 12.11 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Amsterdam, 17 maart 2003,

De ex-secretaris, Ruud Wiggers.


