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De jaarverslagen over 2005

Het jaarverslag van de secretaris

over 2005

Bestuur

De website mag zich in een stijgende belangstelling ver-

heugen dankzij de inzet van TonLindemannen Sylvia Ver-

schueren (zie het verslag van de webmasters).

Ledenbijeenkomsten.

Ook in2005 waren er weer 3 bijeenkomsten met voordrach-

ten. De wintervergadering was ditmaalop 22 januari in het

gebouw NITG-TNO (de Uithof) te Utrecht. Deze bijeen-

komst werd door34 personen bezocht.

Op 19 maart was de Algemene ledenvergadering (ALV) in

Naturalis. Op deze vergadering waren een 20-tal leden

aanwezig.

En ten slotte was er nog denajaarsvergadering op 5 novem-

ber in het Zoölogisch MuseumteAmsterdam.Deze najaars-

vergadering trok 35 bezoekers.

Lezingen

Tijdens de winterbijeenkomst op 22 januari hield Robert

Marquet een voordrachtmet als titel: ‘De Mioceen-Plioceen

grens in België.’ Lars van deHoek Ostende (Naturalis) hield

’s middags een lezing met de titel: ‘5000 kiesjes op Lego;
het onderzoek aan microvertebraten van Tegelen.’

Door Tom Meijer (Naturalis) werd tijdens de Algemene le-

denvergadering op zaterdag 19 maart een voordracht ge-

houden met de titel: ‘VanAmstelien tot Noordwijk en ver-

der. Klimaatzonering van de Formatie van Maassluis.’

Vervolgens sprak Drs. Johan Kool, afd. Geochemie RU

Utrecht over het thema: ‘Miocene paleo-ecologie met be-

hulp van stabiele koolstofisotopen inbruinkoolhout.’

Tijdens de najaarsbijeenkomst in het Zoölogisch Museum

te Amsterdam stond het Eemien centraal.De ochtendlezing
werd verzorgd door Piet Cleveringa (voormalig RGD &

NITG/TNO) met als titel: ‘Botje bij botje leggen: Ander-

halve eeuw Eem onderzoek.’

’s Middags was er eerst een lezing door Jeroen Schokker

(TNO-NITG) getiteld: ‘Patroon& Proces. Een hedendaagse

kijk op hetEem.’

Vervolgens een korte lezing doorFrankWesselingh (Natu-

ralis) en Tom Meijer (Naturalis) met als titel; ‘Recente in-

zichten in de schelpen van het Eemien.’

Aansluitend was er gelegenheid tot determinatie.

De Bibliotheek

Zie hiervoor het verslag van Harry Raad.

Het ledenbestand

Dit is dus de stand per 31 december 2005.

De codes RA, AE en PR betreffen leden met een speciale

status.

Krimpen a/d IJssel, januari 2006, Henk Boerman

taris.

ï, secre-

Toelichting bij financieel verslag

2005 / begroting 2006

Algemeen

In 2003 en 2004 mochtenwe veel nieuwe leden verwelko-

men, voornamelijk als gevolg van onze activiteiten in Mis-

te. Helaas hebbenvelen ervan, meer dan verwacht, inmid-

dels hun lidmaatschap weer opgezegd ofhebbennagelaten

hun contributie te betalen (wellicht hun manier om aan te

geven dat ze geen lid meerwillen zijn). In verbandhiermee

bleefhet ontvangenbedrag aan Contributiessterk achter bij

de begroting. Dit feit is, naast de beduidendhogere kosten

voor productie en verzending van CR, de belangrijkste fac-

tor waardoor we 2005 moesten afsluiten met een negatief

saldo van € 760,-.

Bij ongewijzigd ledenaantalmoet worden verwacht dat ook

In2005 kwam het bestuur driemaalbijeen, te weten: op 21

januari, 18 maarten 4 november.Vaste punten op de agenda

waren de inhoud en het verschijnen van de periodieken

Cainozoic Research en Afzettingen, de excursies, debijeen-

komsten, de invulling ervan en de website.

Tijdens de Algemene ledenvergadering is het voorzitter-

schap doorLenard Vaessen overgedragen aan WillemRe-

nema. In depersoon vanHenk Boermanwerd een kandidaat

gevonden voor het secretariaat, waardoor het bestuur nu

weer voltallig is. Stef Mermuys (geologisch secretaris) en

Henk Mulder (penningmeester), beiden aftredend en her-

kiesbaar, werden herkozen voor een nieuwe periode.

Code Omschrijving 31-12- '04 31-12-’05

L Leden 202 203

HL Huisgenoot-leden 5 17

HA Huisgenoten met Afz. 4 3

IL Instituutsleden 12 11

EL Erelid 1 2

SL Senior- en Studentleden 7 7

Sub-totaal 241 243

Code Omschrijving 31-12- '04 31-12-’05

RA Ruilabonnementen 30 29

AE Associate-editors 3 3

PR Public-Relations 2 2

Totaal 276 277
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Financieel overzicht

Kapitaal

2004 2005 2005 2006

werkelijk begroot werkelijk begroot

Baten

Contributies € 7.023,- € 7.800,- € 6.972,- € 6.900,-

Vrijwillige extra bijdragen 99,- 25,- 31,- 25,-

Opbrengsten activiteiten leden 95,- 100,-

Rente 471,- 600,- 669,- 650,-

Totaal baten € 7.688,- € 8.525,- € 7.672,- € 7.575,-

Lasten

CAINOZOIC RESEARCH productie € 4.108,- € 3.650,- € 4.200,- € 4.000,-

CAINOZOIC RESEARCH verzending 1.443,- 1.350,- 1.450,- 1.400,-

AFZETTINGEN productie 952,- 1.000,- 838,- 850,-

AFZETTINGEN porto 906,- 900,- 924,- 925,-

Excursies -913,- 250,- 142,- 150,-

Ledenvergaderingen 178,- 300,- 350,- 300,-

Bestuur 104,- 125,- 128,- 125,-

Aansprak, verzekering / K.v.K. 75,- 75,- 62,- 65,-

Oprenting Algemeen Fonds 150,- 160,- 150,- 170,-

Kosten website 172,- 175,- 180,- 190,-

Diverse lasten / onvoorzien 453,- 300,- 8,- 200,-

Totaal lasten € 7.628,- € 8.285,- € 8.432,- € 8.375,-

Jaar-saldo 60,- 240,- - 760,- - 800,-

Totaal € 7.688,- € 8.525,- € 7.672,- € 7.575,-

Inventaris € 1.- € 1,-

ASN Bank -Internet sparen 20.500,- 19.083,-

ASN Bank -Ideaal sparen 1.260,-

Postbank-girorekening 978,- 47,-

Kas 332,- 135,-

Depot TPG Post 45,- 85,-

Nog te ontvangen contributies 242,- 653,-

Overige vorderingen 335,- 610,-

Totaal vorderingen & kas a) € 22.433,- € 21.874,-

Algemeen Fonds € 4.750,- € 4.900,-

Voorziening 128,- 578,-

Vooruitontvangen contributies 920,- 120,-

Nog te betalen posten 10.370,- 10.771,-

Totaal verplichtingen h) € 16.168,- € 16.369,-

Kapitaal ultimojaar a-b) € 6.265,- € 6.505,- € 5.505,- € 4.705,-
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2006 en volgende jaren een negatiefjaar-saldo zullenople-

veren. Het is daaromtijd dediscussie te openen en tebeslui-

ten hoe we dit probleem zullenaanpakken. In deAlgemene

Vergadering zou hiermee een aanvangkunnen worden ge-

maakt.Alle suggesties, liefstandere dan een verhoging van

de contributie, zijn welkom.

Baten

Er werd voor€ 828,- minderContributies ontvangen en er

waren geen leden-activiteitendie de verenigingskas spek-

ten. Door het verlate verschijnen van CR 2004 en 2005

werd, ondanks nog steeds dalende rentepercentages, 10%

meer rente ontvangen.

Lasten

De totale kosten voor CR kwamen € 650,- hoger uit dan

verwacht. Hiervan heeftongeveer dehelftnog betrekking

op 2003.De kostenschatting, die destijds in de jaarcijfers

is verwerkt, bleek achterafte laag. De overige kosten liepen

aardig in de pas en er waren geen onvoorziene lasten.

Kapitaal

In het verslagjaar werd een nieuwespaarrekening geopend

bij de ASN: Ideaal Sparen. Hierop kan maximaal € 250,-

per maand worden gestort door middel van automatische

overboeking ten laste van de girorekening bij de Postbank.

Het rentepercentage ligt 1 procent hoger dan de Intemet-

spaarrekening, momenteel3,75% tegen 2,75%.

TPG Post verzocht ons het aan te houden depot te verhogen

tot € 85,-.

Eind2005 moest nog € 653,- wordenontvangenaan achter-

stallige contributie, waarvan € 155,- nog betrekking had op

2004. Erwordt aan gewerkt om het bedrag op kortetermijn

alsnog binnen te krijgen. Waar dat niet lukt zullen de be-

trokkenen als lid worden geroyeerd.

De van ASN te ontvangen rente over 2005 is verantwoord

onder Overige vorderingen. Het Algemeen Fonds werd op-

gehoogd met debehaalde rente over 2005. Aan de Voor-

ziening is €450,- toegevoegd wegens mogelijke oninbaar-

heid van vorderingen.

Nog te betalen posten betreffen schattingen van de kosten

van productie en verzending van CR volume 4 en 5 en de

portokosten van Afzettingen 2005/4.

Monster, januari 2006, HenkMulder
r, penningmeester

Bibliotheek WTKG, jaarverslag 2005.

De bibliotheek is in 2005 regelmatig bijgewerkt: het bin-

nengekomen materiaal werdgeplaatst en uitleningen wer-

den geregistreerd.

De werkzaamheden aan het register betroffen de recente

WTKG-uitgaven, en jaargangen van de periodieken; Cra-

nium. Geologie en Mijnbouw en Buil. Inst. roy. Sci. nat.

Belg.

De geregistreerde uitleningen zijn beperkt in aantal, 11

transacties, waarbij 5 personen totaal 31 titels (boek, tijd-
schrift of separaat) leenden.

De uitleningen aan personen zijn samen te vatten als; schrif-

telijke aanvragen (1) en aanbieding op initiatiefbibliothe-

caris (4). Deze cijfers lateneen lichte daling zien ten opzich-

te van het jaar daarvoor, hetgeen o.a. samenhangt met het

uitblijven van een ledenbijeenkomst in Rotterdam.

De nieuw ingeschreven titels zijn nog niet opgenomenop

de website van de WTKG. Het toevoegen in een operatio-

neel Access bestand heeft dooromstandigheden vertraging

opgelopen. Samenmet webmasterTonLindemannis beslo-

ten om de titels in ‘Word’ toe te voegen.

De bibliothecaris heeft een concept-overzicht gemaakt van

deactuele ruilabonnementenen dit overlegd aan het secreta-

riaat. Daarmee is een vraaguit de Algemene Ledenverga-

dering (19 maart 2005) beantwoord.

De gedrukte vorm van Geologica Ultraiectinais komen te

vervallen en wordt electronisch voortgezet

Er zijn in het NatuurmuseumRotterdam (NMR) geen ont-

wikkelingen geweest t.a.v. deWTKG-bibliotheek.De vorig

jaar aangekondigde komst van een bibliotheek van de Ne-

derlandse Geologische Vereniging (NGV) heeft (nog) niet

plaatsgevonden. Inmiddels is duidelijk dat er gesprekken

zijn geweest tussen het museum en NGV-Maas Waarden,

maar er is verder geen actie ondernomen.

De activiteiten gaan zich in 2006 richten op het verder in-

schrijven van periodieken, een voortzetting van de inhaal-

slag. Daarnaast wordt de omzetting van het bibliotheek-

bestand naarAccess voortgezet.

Harry Raadi, bibliothecaris

Jaarverslag WTKG-web 2005

De omvang van de website beslaat ongeveer 32 Mb. De

meest in het oog springende uitbreiding in 2005 is een stra-

tigrafische tabel die geheel in lijn is met de GTS2004(met
dank aan Frank Wesselingh en Arie Janssen).

Verder zijn bijgewerkt:

- programmaen inhoudsopgave van Afzettingen, steeds na

verschijnen van Afzettingen (met dank aan Adrie);

- alle opmerkelijke vondstenals gepubliceerd in Afzettin-

gen;

- fotoverslag van Egem;

- soortenlijst Miste(bijdrage J. Parren).

Er zijn per dag ongeveer 40 bezoekers die elk gemiddeld

ongeveer2 pagina’s bekijken. In totaal waren er 15.300be-

zoekers die29.100pagina’s opgevraagd hebben. Wat opvalt
is dat vorig jaar vooral gezocht werd op Deurganckdok.

Daarvan staat een excursieverslag op de site. De werkelijke
reden zal waarschijnlijk zijn datbezoekers op zoek zijn naar

vondstmogelijkheden. Verder is de sectie met paleogra-
fische kaarten een veelgevraagd item.

Ondertussen is op 1 januari 2006 een nieuweteller geplaatst
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die ons meer en beter inzicht gaat gevenover het gebruik

en verkeer op de site. Verder is in2005 met het bestuur af-

gesproken samen tebespreken hoe we verder inhoudwillen

gevenaan de webstek.

Ton Lindemanni, webmaster

Jaarverslag Cainozoic Research

(CR) 2005

Op het moment van schrijven is CR-4 op een haarna gevild.

We verwachten in februari 2006 een mooi en gevarieerd

nummer uit te brengen met daarin dertien bijdragen. De

manuscripten voor CR-5 zijn ook allemaal binnen en in

het review proces, dus we hebben goede hoop om in de

eerste helft van 2006 CR-5 ook uit te brengen.

In 2005 is Ruud Wiggers begonnen met het gebruiken van

een nieuw DTP programma. Overleg over de voortzetting

van de redactie met de Tertiary Reserach Group zal worden

opgenomen na de publicatie van CR-4.

De redactie danktalle auteurs en de uitgever Backhuys (en

Mike Ruisenaars) voor hun bijdragen aan CR.

Leiden, 13-1-2006, Frank Wesselingh & Ruud Wiggers

Jaarverslag van Afzettingen 2005

Inhoud Afzettingen jaargang 26

Ook dit jaar kwam er weer een verslag van een WTKG-

excursie: ‘De Paasexcursie naar het Bekken van Parijs,

2005.’Verder leverde het Nederlandsekustgebied vier arti-

kelen op. Dit waren: ‘Een drietalopmerkelijke vondsten in

‘Zwinstenen’, ‘Muizenkiezen op het strand’, ‘Stratigrafie

vanafde wal: strandsuppleties Goeree Voome’ en ‘Oudebe-

kenden.’

België kwam aan bod in ‘Enige resten van (waarschijnlijk)

lipvissen uit het Plioceen van Kallo’ en ons jongste lid

schreef ‘Mill... het leukste modderpretpark van Nederland.’

In maart verscheen ‘Oproep Miste-inventarisatie.’ Ook

‘Haaientandenen mis(te)verstanden’ en ‘Gezocht: Trigo-

nostoma (Trigonostoma) barnardien Trigonostoma (Trigo-

nostoma) apertum
’ stonden in het teken van Miste. In het

decembernummer verscheen ‘Voortgang inventarisatie

Miste materiaal.’De redactie gaat ervan uit dat zij ook in

jaargang 27 Miste-artikelen tegemoet kan zien!

Dit jaar ook enige aandacht voor mineralen in het artikel

‘Radioactieve dreiging voor verzamelaars in rook opge-

gaan’ en de korte bijdrage ‘Kristallen voor de fossielen-

liefhebber.’

In deze jaargang werden ook drie boekbesprekingen ge-

plaatst.

Van de uitreiking van de Van der Lijn-onderscheiding aan

Freddy van Nieulandekwam een verslag in het december-

nummer.

In dit nummer werd ook met een mooi in memoriam aan-

dacht geschonken aan ons in 2005 overledenlid Jo Bosch.

De jaarverslagen en de notulen van de Algemene Leden-

vergadering trof men zoals gebruikelijk aan in het eerste

nummer.

Rubrieken

Er kwamen vijfbijdragen binnen voor derubriek ‘Opmer-

kelijke vondsten’: ‘Een curieusbot uitEkeren’, ‘Opmerke-

lijke vondst van Cadzand’, ‘Carcharadon - 2’, ‘Een kaakje

uit Miste’ en ‘Opnieuw een onbekendfenomeen.’

Ook de rubriek Lapilli was buitengewoon goed en smake-

lijk gevuld: twaalfonderwerpen in totaal.

Met ‘Nieuwtjes van de ondergrond’ wil het tot nu toe niet

erg vlotten. Ook ditjaargang slechts één bijdrage: ‘Slach-

ting onder zwaardscheden opHollands strand.’

Twee tekenaars vuldenditjaarhet ‘Schetsboek.’

En opnieuw werd van deadvertentierubriek ‘Aangeboden’

in alle nummers gebruik gemaakt.

Kopijmap

In de zomer was dekopijmap geheel leeg. Een emailoproep

om kopij leverde tot verrassing van de redactie echter zo-

veel artikelen op dat de laatste twee nummers daarmee

geheel konden worden gevuld.

Het aantal pagina’s bedroeg dit jaar 72. De doorlopende

nummering haperde dit jaar overigens in de derde afleve-

ring!

Diversen

Omdat aflevering van de partij periodieken niet bij het (te)

kleine postkantoor vlakbij het ‘redactielokaal’mogelijk was

werd het vervoer daarvan tot en met het meinummer van

dit jaar trouw verzorgd door Caesar Deerenberg. Deze

wordt hierbij danook zeer hartelijk bedankt vooralle moei-

te. Gelukkig echter bleek TPG de uitbreiding van ditpost-

kantoor gepland te hebben. De verbouwing was net klaar

voor het derdenummer. Deze partij kon daar dan ook door

de redacteur zelf worden afgeleverd. Het vervoer van de

drukkernaar het ‘redactielokaal’wordt nog steeds verzorgd

doorRuud Wiggers. Ook hij wordt daarvoor hartelijk be-

dankt.

Nog net voor heteinde van hetjaar werd de aanlevering van

kopij voor de auteurs vergemakkelijkt door het overgaan

van de redactie op een adsl-verbinding. Voortaan hoeven

grotere bestanden niet meer op CD-rom te worden aan-

geleverd.

Verder moest dooreen PDF probleem (de drukker trofove-

rigens geenblaam) het laatste nummerhelaas opnieuw wor-

den gedrukt.

Tot slot

Natuurlijk wil ik tot slot ook alle auteurs weer hartelijk

danken voor hun inzet!

Adrie Kerkhofr, redacteur Afzettingen
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Jaarverslag van de geologisch

secretaris over 2005

In2005 zijn 3 excursies georganiseerd naar inmiddels ver-

trouwde bestemmingen. De belangstelling voor de excur-

sies was over het algemeen boven verwachting, dit met uit-

zondering van de excursie op 21 mei naar het spuitterrein

bij Almere. Slechts een enkeling had de weg naar Almere

weten te vinden, ditwas voor Cor Kamekamp, die dezeex-

cursie voor het tweede achtereenvolgende jaar organiseer-

de, een teleurstelling.

Aan de paasexcursie (25 t/m28 maart) naarhet Bekken van

Parijs hebben circa 15 mensen deelgenomen. Ieder jaar

wordt een andereregio in het Bekken vanParijs als bestem-

ming uitgekozen. Omdat devoorexcursie wegens weersom-

standigheden (sneeuw) was afgelast heeft ondergetekende

samen met Henk Mulder enkele dagen voorafgaand aan de

excursie ruim 15 locaties in het gebied bezocht. Slechts en-

kele locaties bleken nog geschikt te zijn om met een groep

te kunnen verzamelen.Niet altijd waren de toegangsvoor-

waarden duidelijk; in principe wordt beperkt verzamelen

gedoogd. Voor het eerst kregen we te makenmet een situatie

waarin dezeregel nietmeer opgaat. De volgende locaties

zijn in groepsverband bezocht: Barisseuse, Blaincourt, Ul-

ly-st-Georges, Fercourt en Chaumont-en-Vexin. Er is ge-

kampeerd op de Camping ‘Campix’ te St.-Leu-d’Esserent.

De jaarlijks terugkerende excursie naar Egem op 11 juni

was een groot succes, althans te oordelen aan het aantal

deelnemers dat zich had opgegeven. Hoewel in de klei-

groevebijzondere molluskenen steenkemenzijn tevinden,

zijn de meeste schatgravers op zoek naar haaientandenen

anderevisresten. De opkomst was dezekeer zo groot (circa

35 mensen) dat debodem van de kleigroeve aan het einde

van de dag een waarslagveld leek. De gatendieaan de voet

van de kleihelling worden gegravenzijn soms zo groot dat

de machine waarmee de klei wordt afgegraven vastloopt.

Dit is voor de groeve eigenaar aanleiding om groepsexcur-

sies te heroverwegen. Vooralsnog staat Egem op het pro-

gramma voor 2006. Op deze plaats dank aan Sylvia Ver-

schueren en Ton Lindemann voor het waarnemen van de

honeurs.

De weekendexcursie naar de omgeving van Tongeren in

Belgisch Limburg moest helaas, voor de tweede keer, wor-

den afgelast. In het gebied, dat bekend staat om zijn Oli-

gocene afzettingen (o.a. mariene Zanden van Berg en lagu-

naire Zanden van Aldebiesen) is in het verleden door de

WTKG veel veldwerkverricht. De betreffendelagen komen

in een relatiefgrootgebied voor. Dit gegeven, in combinatie

met de talrijke ontsluitingen die er in het verledenwaren,

leek een garantie voor een succesvolle excursie. De praktijk

bleek echterhet tegenovergestelde. Door drie ervaren wtkg-

ers is onafhankelijk van elkaar het gebied bezocht, op zoek

naar geschikte locaties. Zelfs met enig spit- en boorwerk

was het niet mogelijk een ontsluiting te makenom in groeps-

verband te verzamelen. Wellicht ontstaan er in de toekomst

mogelijkheden in de vorm van tijdelijke ontsluitingen bij

wegreconstructies en woningbouw.

Stef Mermuys>, geologisch secretaris


