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De jaarverslagen over 2004

Het jaarverslag van de secretaris

over 2004

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 programmering ervan en de homepage.

De homepage is dankzij het werk van Ton Lindemannen

Sylvia Verschueren in zijn definitievevorm gekomen met

als domeinnaam wtkg.org (zie verder het verslag van de

webmaster).

Ledenbijeenkomsten.

Net als andere jaren waren er ook in 2004 weer drie bij-

eenkomsten met voordrachten. De traditionele winter-

vergadering begin januari kwam te vervallenomdat we in

december 2003 de jubileumbijeenkomst hadden. Op 20

maart was de Algemene ledenvergadering (ALV) in het

Natuurhistorisch museum van Maastricht waar John Jagt

onze gastheer was. Tijdens deze vergadering nam John

afscheid na 17 jaar redacteur te zijn geweest van Contri-

butions en CR. Hij werd staande de vergadering tot erelid

benoemd. Op 26 juni was er een bijeenkomst samen met

de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ) in Natura-

lis te Leiden.En tenslottewas er nog de najaarsvergadering

op 6 november in het Natuurmuseum te Rotterdam.

Lezingen

Tijdens de vergadering van 20 maart werd ’s ochtends de

ALV gehouden, ’s Middags was er een lezing van Prof.

Dr. Stephen K. Donovan van Naturalismet als titel: ‘Claws

in drawers: the fossil record of Jamaican crabs’. Daarna

was er een lezing van Dr. J. Jagt van het Natuurhistorisch

Museum Maastricht met als titel: ‘Een grensgeval: Bèr,

onze nieuwe mosasauriër’.

Op zaterdag 26 juni was het mini-symposium over deRijn/

Maasmonding samen met de WPZ. Dit mini-symposium

werd georganiseerd door John de Vos namens de WPZ en

Frank Wesselingh namens deWTKG. Voordrachten wer-

den gehouden door Cees Laban (WPZ) ‘De ondergrond

van het Rijn/Maas gebied’; Sake Timmermans(WPZ) ‘De

Eurogeul’; Anton Janse (WTKG) ‘De opgeviste mollus-

ken’; Dick Mol (WPZ/WTKG) ‘Het gat’ (grote zoogdie-

ren); Jelle Reumer (WPZ) ‘De Zuurland boring’ (kleine

zoogdieren); Klaas Post (WPZ/WTKG) ‘Zeezoogdieren’.

Tijdens de najaarsvergadering hield Peter Moerdijk een

voordracht getiteld; ‘ Neptunea: hoeveel fossiele soorten

zijn er nu eigenlijk’. Aansluitend was er de mogelijkheid

om Neptunea' s te laten determineren, ’s Middags was er

eerst een lezing van Prof. Dr. Dick Kroon van de afdeling

Paleo-ecologie en Paleo-climatologie van de VU te Am-

sterdam met als titel: ‘Ontwikkelingen van het klimaat

tijdens het Tertiair’. Ten slotte hield ons Antwerpse lid

Hugo Bongers een voordracht onderde titel: ‘Evolutie van

de olifanten in het Tertiair’.

De bibliotheek

Zie hiervoorhet verslag van Harry Raad.

Dit is dus de stand per 31 december2004. De opzeggingen

tot 1 januari 2005 zijn hierin verwerkt. De codes RA, AE,

D en PR betreffen leden met een speciale status.

Dit jaar dus geenspectaculaire stijging zoals verledenjaar,

we kregen er in totaal 20 ledenbij, maar daarentegen had-

den we 19 opzeggingen. De website van de WTKG zorgde

weer voor wat nieuweleden en ook de graafpartij in Miste

leidde tot een aantal nieuwe leden.

Naast Arie Janssen is nu ook John Jagt erelid.

Met dank aan Ruud Wiggers voor het bijhouden van de

ledenadministratie.

Lenard Vaessen(, waarnemend secretaris, Overveen,

januari 2005.

Het ledenbestand

Het secretariaat is in 2004, net als verledenjaar, waarge-

nomen doorde voorzitter.De vorige secretaris, Ruud Wig-

gers, hield het ledenbestandnog bij. Ook heefthij nog de

notulen van de ALV 2004 voor zijn rekening genomen.

Gelukkig hebben we een kandidaat voor het secretaris-

schap gevonden.

Het bestuur kwam in 2004 vier maal bij elkaar, te weten:

op 23 januari, 20 maart, 6 augustus en 29 oktober.

Code Omschrijving 31-12- ’03 31-12-’04

L Leden 204 202

HL Huisgenoot-leden 15 17

HA Huisgenoten met Afz. 4 4

X Kortingsleden - -

IL Instituutsleden 12 11

EL Erelid 1 2

SL Senior- en Student-leden 7 9

Sub-totaal 243 245

RA Ruilabonnementen 30 29

AE Associate-editors 3 3

D Donateurs - -

PR Public-Relations 2 2

Totaal 278 279
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Financieel overzicht

2003 2004 2004 2005

werkelijk begroot werkelijk begroot

Baten

Contributies € 6.510,- € 6.700,- € 7.023,- € 7.800,-

Vrijwillige extra bijdragen 60,- 25,- 99,- 25,-

Opbrengsten activiteiten leden 35,- 50,- 95,- 100,-

Donaties

Rente 775,- 525,- 471,- 600,-

Totaal haten € 7.380,- € 7.300,- € 7.688,- € 8.525,-

Lasten

CAINOZOIC RESEARCH productie € 3.515,- € 3.400,- € 4.108,- € 3.650,-

CAINOZOIC RESEARCH verzending 1.455,- 1.340,- 1.443,- 1.350,-

AFZETTINGEN productie 725,- 750,- 952,- 1.000,-

AFZETTINGEN porto 820,- 850,- 906,- 900,-

Excursies 135,- 250,- -913,- 250,-

Ledenvergaderingen 190,- 275,- 178,- 300,-

Bestuur 120,- 125,- 104,- 125,-

Aansprak, verzekering /K.v.K. 70,- 70,- 75,- 75,-

Oprenting Algemeen Fonds 175,- 140,- 150,- 160,-

Kosten website 172,- 175,-

Vrijval Algemeen Fonds -1.075,- V

Jubileumkosten 1.075,- “5”

Diverse lasten/onvoorzien 345,- 400,- 453,- 300,-

Totaal lasten € 7.550,- € 7.600,- € 7.628,- € 8.285,-

Jaar-saldo -170,- -300,- 60,- 240,-

Totaal € 7.380,- € 7.300,- € 7.688,- € 8.525,-

Kapitaal

Inventaris € 1.- € 1,-

UGBI/ASN Bank 15.572,- 20.500,-

Postbank-girorekening 959,- 978,-

Kas 172,- 332,-

Depot TPG Post 45,- 45,-

Nog te ontvangen contributies 210,- 242,-

Overige vorderingen 501,- 335,-

Totaal vorderingen & kas a) € 17.460,- € 22.433,-

Algemeen Fonds € 4.600,- € 4.750,-

Voorziening 728,- 128,-

Vooruitontvangen contributies 529,- 920,-

Nog te betalenposten 5.398,- 10.370,-

Totaal verplichtingen b) € 11.255,- € 16.168,-

Kapitaal ultimojaar a-b) € 6.205,- € 5.905,- € 6.265,- € 6.505,-
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Toelichting bij financieel verslag

2004 / begroting 2005

Algemeen

Gelukkig kan ik mijn eerste echte jaarals penningmeester

met een (gering) positief saldo afsluiten. Hierbij dientwel

te wordenbedacht dat Miste2004 met een batig saldo van

€ 1025 kon worden afgerond. Zonder deze meevallerzou-

den we op een ‘normaal’ saldo van € 965 negatief zijn

uitgekomen. Het was derhalve een wijs besluit van het

bestuuren de Algemene ledenvergadering om met ingang

van 2005 de contributie licht te verhogen.

Het ledental kreeg in 2004 weer een duwtje in de goede

richting. Enerzijds ontvielen ons enkele leden door over-

lijden, zegde er een aantal het lidmaatschap op en moes-

ten er enkelen wegens wanbetaling van de lijst worden

afgevoerd. Anderzijds meldde zich een flinkaantal nieuwe

leden. Dit laatste voornamelijk door Miste 2004 en onze

permanenteaanwezigheid op het Web (www.wtkg.org).

Baten

Als effect van de ledenaanwas kwam het totaal van de te

ontvangen ledenbijdragen € 323 hoger uit dan begroot.

Een deel van de Miste-nieuwelingen werd wellicht uit-

sluitendlid om te mogen deelnemen.Te verwachten valt

dateen aantal het bij één jaar lidmaatschap zal houden. In

de begroting 2005 is hier rekening mee gehouden. De

Opbrengst activiteiten leden betreft zakken gruis dieCor

aan de man wist te brengen ende verkoop van overdrukken

en cd-roms van Miste. De rente-opbrengst viel tegen door

de voortdurendelage rentestand. In de loop van het jaar is

de renterekening bij de UGBI opgezegd en is overgestapt

naar een intemet-rekening bij de ASN Bank, waarop een

iets hogere rente kan worden behaald. Het positieve ef-

fect zal eerst in 2005 geheel merkbaarzijn.

Lasten

Het aantal pagina’s van CR volume3 kwam om verschil-

lende redenen ruim boven het gebruikelijke uit. Hierdoor

waren de productie-en verzendkosten circa € 800 hoger

dan begroot. Omdat men er bij de GVB mee stopte moest

in de loop van het jaar v.w.b. Afzettingen voorlopig wor-

den uitgeweken naar een andere (veel duurdere) drukker.

Gelukkig zijn Adrie en Ruud er inmiddelsin geslaagd el-

ders een goed(koper) adres te vinden. Bij de graafactie in

Miste vielen zowel het aantal deelnemers als de kosten

mee. Zie ook onderAlgemeen. De site (www.wtkg.org )

wordt niet alleen steeds aantrekkelijker gevuld, de kosten

nemen ook iets toe. Zonder een boeiende site heeft een

vereniging als de onze in deze tijd echter nauwelijks be-

staansrecht. Zoals vorig jaar aangekondigd is t.b.v. de re-

dactie Afzettingen voor € 1028 een MAC-computer met

toebehorenaangeschaft. Van dit bedrag kon € 600 ten laste

van de Voorziening worden geboekt. Hel restant is ver-

antwoord onder Diverse lasten.

Kapitaal

De post Overige vorderingen betreft de rente per 31 de-

cember2004 over de ASN-rekening. Het Algemeen fonds

werd opgehoogd met € 150 zijnde debehaalde rente over

2004. De Voorziening betreft nog uitsluitend vermoede-

lijk oninbare posten (contributie). Nog te betalen posten

betreffen de verzendkosten van Afzettingen 2004/4en de

productie-en verzendkosten van CR volume 3 en 4. Voor

wat betreft de laatste is van geschatte bedragen uitgegaan.

Tot slot nog dit......

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn voorganger Aad

Mulder die mij, waar nodig, met raad en daad terzijde

stond. Het penningmeesteren bleek in praktijk een forsere

klus dan die leek toen ik daar “ja” tegen zei. Voorts dank

aan allen die gewoon, normaal, vanzelfsprekend op tijd

dejaarlijkse bijdrage overmaakten. Aanmaningen maken

en versturen, brieven schrijven, opbellen, emailen kost

onnodig veel geld en tijd. En ons aller hobby is toch het

verzamelenvan fossielen, niet het verzamelen van geld?!

Henk Mulder
,penningmeester, Monster, januari 2005



AFZETTINGEN WTKG 26 (1), 200518

Bibliotheek WTKG, jaarverslag 2004

De bibliotheekis in 2004 regelmatig bijgewerkt; het bin-

nengekomen materiaalwerd geplaatst en uitleningen wer-

den geregistreerd.

De werkzaamheden aan het register betroffen de WTKG

uitgaven en de separaten. Wat betreft het laatste zijn nu

alle separatenopgenomen, t.w. de aanwezige nummers tot

en met S2365.

De geregistreerde uitleningen zijn beperkt in aantal; 13

transacties, waarbij 7 personen totaal42 nummers (boek,

tijdschrift of separaat) leenden.De leningen aan personen

zijn samen te vatten als: bezoekers van de bibliotheek (2),

bezoekers van de herfstbijeenkomst (2), schriftelijke aan-

vragen (1) en aanbieding op initiatiefbibliothecaris (2).

Deze cijfers lateneen opvallende stijging zien ten opzichte

van die in de laatste jaren.

Een deel van de nieuw ingeschreven nummers is opgeno-

men op de website van de WTKG. Met webmaster Ton

Lindemannwordt gewerkt aan een bibliotheekbestandin

Access, omdat het werken met deze grote bestanden in

Word veel ongemak geeft. Ton Lindemannheeft een eer-

ste opzet gemaakt.

Het Natuurmuseum Rotterdam (NMR), waar de WTKG-

bibliotheekis geplaatst, zal ook de bibliotheekvan de Ne-

derlandse Geologische Vereniging (NGV) opnemen. Hoe

dit proces verloopt is ondergetekende nog niet bekend,

maar dat NMR in de beperkte ruimte niet streeft naar dub-

bele series van periodieken is al gemeld.

De activiteiten gaan zich in 2005 richten op het verder

inschrijven van periodieken, een voortzetting van de in-

haalslag. Daarnaast wordt de omzetting van het biblio-

theekbestand naar Access voortgezet.

Harry+J. RaadI, december2004

Jaarverslag 2004 WTKG-web

De website is het afgelopen jaar aanmerkelijk uitgebreid.

Deze uitbreiding leidde ertoe dat de omvang onze site nu

31Mb geologische belevenissen bevat. Uitbreidingen wa-

ren:

• alle opmerkelijke vondsten als gepubliceerd in Afzet-

tingen;
• fotoverslagen van de Paasexcursie (bijdrage Freddy van

Nieulande), Egem en de laatste Miste-excursie;

• supplement op de bibliotheek;
• een geheel nieuwe sectie met paleogeografische kaar-

ten;

• soortenlijst mollusken van Langeboom/Mill (bijdrage

Adri Burger) en Eemien bij Almere (bijdrage Cor Kar-

nekamp)
• een sitemap

Er is een ontwerp gemaakt voor een stratigrafische tabel

van het Tertiair en Kwartair en deze zal later in2005 wor-

den opgenomen.

Graag zouden de webmasters zien dat eigen leden ook

komen met ideeën voor de webstekof zelfeen stukje con-

tent aanleveren. Daarom bij deze nogmaals een oproep

aan de leden. Je doet het niet voor niets: In het begin van

hel afgelopen jaar trok de site ongeveer 250 bezoekers

per maand en dat is opgelopen tot ruim 900 in december.

Deze waren in het begin van het jaar goed voor ongeveer

5.500 hits en 600 opgevraagde pagina’s per maand. Aan

het eind van het jaar waren dat ruim 11.150 hits en bijna

1.800 opgevraagde pagina’s per maand.

2004 in cijfers:

Aantal hits; 98.563

Aantal pagina’s: 13.692

Aantal bezoekers: 6.573

Ton LindemannI, januari 2005

Jaarverslag Cainozoic Research

2004

Het jaar 2004 is een roerig jaar geweest voor Cainozoic

Research, dat uiteindelijk is afgesloten met de publicatie

van Cainozoic Research 3 (1/2), een themanummerover

deWhiteLimestoneGroup van Jamaicadie totstand kwam

met behulp van de gastredacteur Steve Donovan (Natura-

lis, Leiden). In 2004heeft Frank Wesselingh de redactie-

werkzaamheden van John Jagt overgenomen. Door ziekte

van Frank Wesselingh en Steve Donovan, alsmede door

vele technische problemen heeft de productie van CR-3

lang op zich laten wachten. Het uiteindelijke nummer telt

219 pagina’s met daarin 13 artikelen, en is een fraai thema-

nummer geworden.

Voor 2005 liggen er inmiddels 14 manuscripten bij de re-

dactie, waaronderenkele zeeromvangrijke. We hopen dat

we met deze goed gevulde portefeuille in 2005 een inhaal-

slag kunnen plegen, door het uitgeven van CR-4 en CR-5.

Ruud Wiggers zal in 2005overstappenop een nieuw DTP-

programma, waardoor veel van de technische problemen

in de toekomstbeterkunnen worden opgelost. In 2005 zal

ook overleg volgen met de Tertiary Research Group over

de voortzetting van de redactie; volgens afspraken zouden

zij de redactie vanaf jaargang 5 voor 4 jaar voeren.

De redactie dankt John Jagt voor het vakkundig voeren

van deredactie in het afgelopen decennium.John is hier-

voor in maart 2004 uitgeroepen tot erelid van de WTKG.

Frank Wesselingh & Ruud Wiggerss, Leiden, 19-1-2005
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Jaarverslag van Afzettingen over

2004

Het Mistenummervan 2003

Het Mistenummerdat in december2003 had moeten uit-

komen maar vanwege technische problemen pas in 2004

uitkwam, tegelijk met het eerste nummer van jaargang 25,

overtrofalle verwachtingen; 42 pagina’s leesplezier, dank-

zij de vele bijdragen. Dit jubileumnummer was overigens

het eerste datop de nieuwe computer werd gemaakt en bij
de drukker digitaal kon worden aangeleverd.

Inhoud Afzettingen jaargang 25

Voor dezejaargang ontving deredactie weer verschillende

excursieverslagen zoals die van de paasexcursie naar het

Bekken van Parijs ‘£a va...?2004’ en een verslag van een

privé-excursie naar dat gebied.

In het maartnummer vond u het verslag van de Egem-ex-

cursie van 2003 en in het oktobernummer die van juni

2004 waarin tevens de visresten van Egem werden be-

sproken.

De Miste-excursie van september 2004 leverde 3 artike-

lenop en twee oproepen.

Een verslag van de Bermen excursie werd in het laatste

nummer geplaatst.

Overige artikelen waren: ‘Een ‘Eemien’ fauna van een

edelhertgewei ergens uit de Zeeuwse wateren’, ‘Een in-

kijkje in het werk voor deFossielenatlas:over het geslacht

Yoldiella’, ‘Oproep en voorlopige soortenlijst Langen-

boom’, ‘Kaloot stand van zaken september 2004’ en ‘Af-

zettingen, Mistenummer2003 - enkele opmerkingen’. Wat

betreft dat laatste: ook een redactioneel ‘Errata Miste-

nummer’ bleek nodig.

Verder waren er nog enkele nostalgische bijdragen als:

‘Waarom ik niet bij Miste was (40jaar WTKG)’, ‘Tijds-

document’, ‘Kerstsfeer’ en (eigenlijk ook een beetje) ‘Een

mooie bestemming voor de Graphotype’.
Ook werd u op de hoogte gehouden van de stand van za-

ken op onze website in een artikel in het vierde nummer.

En zoals elk jaar werden de jaarverslagen en de notulen

van deALV in het eerste nummer gepubliceerd.

Rubrieken

Er kwamen 4 bijdragen binnen voor de rubriek ‘Opmer-

kelijke vondsten’: ‘Een opmerkelijke vondst uit een

Zeeuws estuarium’, ‘Eenopmerkelijk maar onbekend fe-

nomeen uit Brabant’, ‘Carcharadon van de Maasvlakte’

en ‘Een geluk bij een ongeluk’.
Ook derubriek Lapilli was weer in elke aflevering trouw

vertegenwoordigd: in totaal met 8 zeer gevarieerde on-

derwerpen.

In het maartnummer ging een nieuwe rubriek van start,

‘Nieuwtjes van de ondergrond’, die leverde echter tot nu

toe slechts 1 artikel op.

Ook is er dit jaar een ‘cursiefje’ gestart. De redactie hoopt

op voortzetting.

Alle Schetsboekbijdragen kwam in2004 uit hetzelfdeoude

schriftje, een rijke bron!

Van deadvertentierubriek‘Aangeboden’ werd weer in alle

nummers gebruik gemaakt.

Kopijmap

Het bleek dit jaar wat moeilijker dan vorige jaren om de

kopijmap vol te krijgen.

Een vergelijking van het aantal pagina’s met voorgaande

jaren - hoopt deredactie - zet misschien aan tot schrijven:

In 2000 waren het 72 pagina’s, in 2001 76, in 2002 82 en

in 2003 als we het Mistenummermeerekenenwel 102!

Het aantal pagina’s dat dit jaar gevuld kon worden be-

droeg 66.

Drukker

Onverwacht dokener in september drukkerproblemen op.

De vaste en goedkope GVB drukker hieldermee op. Voor

het derde nummer betekende dit het zoeken naar een al-

ternatief. Door de tijdsdruk werd als tussenoplossing voor

eenAmsterdamsekopieerinrichting gekozen die quaprijs

het goedkoopst was zonder al te veel aan kwaliteit in te

boeten. Het betekende wel dat er niet gelijmd maar geniet

zou worden (de kosten van dit nummer waren ongeveer

twee en een halfkeer zo hoog als bij de GVB, lijmen zou

dekosten nog meer opdrijven). Ondertussen werd er naar-

stig gezocht naar een goedkoper alternatief. Dat werd ge-

vonden door Ruud Wiggers, die een zeer goede drukker

wist te vinden die voor de oude prijs drukt. Wel werd be-

sloten om toch te laten nieten, aangezien lijmen - wat wel

tot de mogelijkheid behoort - de prijs weer een stuk om-

hoog brengt.

Tot slot

Tot slot wil ik alle auteurs hartelijk dankenvoor hun grote

inzet!

Adrie Kerkhof1y redacteur

Jaarverslag van de geologisch

secretaris over 2004

Trouwe lezers van de jaarverslagen zal het niet ontgaan

dat voorliggend jaarverslag van het geologisch secreta-

riaatals twee druppels water lijkt op het verslag over 2003.

Het programma was vrijwel identiek. Een excursie naar

deKaloot, de paasexursie naar het Bekken van Parijs, een

dag haaienlanden zeven in Egem en geheel onverwachts

een weekend in Miste. De geplande weekendexcursie naar

Belgisch Limburg (omgeving Tongeren) is wegens onder-

bezetting van het geologisch secretariaat verplaatst naar

2005.
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Op zaterdag 27 maart 2004 heeft een kleine groep lief-

hebbers van strand en schelpen genoten aan de Kaloot.

Dank aan Anton Janse voor de organisatie van deze ex-

cursie.

De paasexcursie vond plaats in het noord-oostelijk deel

van het Bekken van Parijs en stond in het teken van

Lutetien (Eoceen) afzettingen. Door ruim 15 deelnemers

is van 9 tot en met 11 april verzameld in locaties nabij

Pourcy en Fleury-la-Rivière. In Pourcy is verzameld in

een oude groeve waar mariene afzettingen met brakwater

invloeden uit het Lutetien superieur zijn ontsloten. Ten

noorden van Fleury zijn aan de bosrand talrijke ontslui-

tingen met een rijke fauna uit het midden Lutetien. Door

verschillendedeelnemerszijn exemplaren van de begeerde

Campanile giganteum gevonden. Een aantal deelnemers

heeft nog de groeve met Thanetien zanden te Chalons-

sur-Vesle bezocht. Er is gekampeerd op de boerderij-

camping Domaine Nowack.

Op deze plaats wil ik Anton Janse bedanken voor het be-

geleiden van de excursie en Henk Mulder voor de assis-

tentie tijdens de voorexcursie. Een uitgebreid verslag is te

lezen in hel juninummer van Afzettingen.

De excursie naar Egem op 12 juni was net als de voor-

gaande jaren een groot succes. Nog niet eerder hadden

zich zoveel deelnemersaangemeld. Mijn dank gaat uit naar

Lex Kattenwinkel en Frans Frenken voor de organisatie

ter plekke en Wim van der Brugghen voor het excursie-

verslag.

Geheel onverwachts ontstond de mogelijkheid om voor

dealler-allerlaatsekeer een graafactie in Miste te organi-

seren. Deze mogelijkheid kwam als geroepen omdatkort

daarvoor de excursie naar Tongeren was afgelast. Gelet

op het korte tijdsbestek waarin een en ander gerealiseerd

moest worden werd het aanbod van de heer Berenschot

om zelfeen put te graven in dankaangenomen.Laterbleek

het nog een hele opgave te zijn om voldoende fossiel-

houdend zand te vinden om de grote groep deelnemers

een weekend lang bezig te houden. In het december-

nummer van Afzettingen is hier verslag van gedaan. Een

woord van dank gaat uit naar de heer Berenschot voor de

bereidwillige medewerking en zijn inzet om de excursie

te laten slagen (zelfs tijdens de excursie is er in allerijl

een kraan geregeld om extra zand uit te graven).

Afgelopen jaar bestond de excursiecommissie uit Anton

Janse en ondergetekende. Nog steeds is de vacature voor

een derde persoon binnen de excursiecommissie niet in-

gevuld.

Stef Mermuysi, Bergschenhoek


