
AFZETTINGEN WTKG 27 (1), 2006 23

Notulen van de Algemene ledenvergadering WTKG, 19-03-2005.

De ALV vindtplaats in Leiden (Naturalis).

1 Opening

Len opent de vergadering om 11:04uur.

2 Mededelingen en ingekomen stukken.

Een aantal leden/bestuursledenheeft aangegeven niet

aanwezig te kunnen zijn.

Frank deelt mee dat in het vervolg gebruik gemaakt kan

worden van het personeelsparkeerterrein bij de toren.

3 Notulen van de Algemene ledenvergadering

van 20 maart 2004.

Geen opmerkingen.

4 Jaarverslagen 2004 (zie Afzettingen maart 2005)

Len deelt mee dat het gelukt is een kandidaatvoorzitter

en -secretaris te vinden. Per verslag wordt vervolgens

een korte toelichting gegeven.

Geologisch secretaris

Gelet op het vele voorwerk dat gedaan moet worden

vraagt Stefnogmaals dringend een oproep voornieuwe

mensen ten behoeve van de excursiecommissie.

Verslag kascommissie 2004

De kascommissie doet verslag van de controle die de

kascommissie gedaan heeft naar deboeken over 2004.

Niet bij alle posten is de toerekening geschied naar de

Aanwezige bestuursleden: Frank Wesselingh (redactie CR), Stef Mermuys (geologisch secretaris), AdrieKerkhof(redactie

Afzettingen), Henk Mulder (penningmeester), WillemRenema (kandidaat voorzitter) enHenk Boerman(kandidaat secretaris)

Aanwezige leden: 20
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juistekostenplaats. Ondanks dekosten van de graafactie

in Miste is er een positief saldo. De commissie heeft

waardering voor het gevoerde beheer.

De kascommissie adviseert de vergadering dan ook om

het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.

In verband met de afwezigheid van de leden van de

kascommissie tijdens de vorige ALV doet de kascom-

missie eveneens verslag over 2003.

Verslag kascommissie 2003

Over 2003 is er sprake van een exploitatietekort. Per 1 -

1 -2005 zal een kleine contributieverhoging worden

doorgevoerd. Bij depost onvoorzien dienteen meer hel-

dere opsplitsing plaats te vinden. Tevens is het wense-

lijk de ruilabonnementeneens goed onder de loep te

nemen. Ook voor 2003 adviseert de kascommissie het

bestuur decharge te verlenen.

Len bedankt Harry, Ton en Sylvia voor de inzet in het

afgelopen jaar.

Eveneens dank aan Ceasar Deerenburg (vervoer Afzet-

tingen) en Ruud Wiggers (ledenadministratie).

5 Bestuurssamenstelling

Stef Mermuys en HenkMuldertreden beiden afen zijn

herkiesbaar. Henk Boerman wil het secretariaat voor

zijn rekening tenemen. Als nieuwe voorzitter is Willem

Renemabereid gevonden de plaats van Lenard Vaessen

in te nemen. De vergadering gaat onder applaus ak-

koord. Willembedankt Len voor de inzet en betrokken-

heid gedurende een lange reeks van jaren. Mar Janse

spreekt Len toe als WTKG-er van het eerste uur.

6 Kascommissie

Martin Cadéetreedt af. Er dientzich helaas geen nieuw

lid aan. De voorzitter zoekt een oplossing.

7 Financiën

De penningmeester geeft een toelichting waarna de be-

groting 2005 wordt vastgesteld.

8 Geologisch secretaris: excursieplannen 2005

Voor de excursieplannen in2005 verwijst StefnaarAf-

zettingen. Voor de Paasexcursie naar Auvers-sur-Oise

zijn inmiddels 18 aanmeldingen binnen.

Aangezien het nog niet is gelukt uitbreiding vanhet geo-

logisch secretariaat te vinden zal bezien worden of sa-

menwerking met Engelse ofBelgische zusterorganisa-

ties iets kan opleveren.
Er zal een enquête gehouden wordenvia de website om

te inventariseren wat de wensen met betrekking tot

excursies zijn. De aankondiging voor deze enquête zal

in Afzettingen gedaan worden. Gepeild zal onder meer

wordenofer voor2006 interesse bestaat in een excursie

van bijvoorbeeld een week ergens in het buitenland. In

dit kader wordt ondermeerGastel d’Aquato genoemd.

Daarnaast zal geïnformeerd wordenofer belangstelling
is voor meer algemene geologische excursies.

9 Cainozoic Research

CR 4 is uit en inmiddelsverzonden. Voor CR5 is vol-

doendekopij binnen. Naar verwachting zal CR5 rond

december 2005/januari 2006 verschijnen. Frank heeft

nog contact met David Ward (TRG) over deredactie.

10 Afzettingen

Het vervoersprobleem naar het postkantoor is opgelost.

Voor het vervoer van deVU naarAdriemoet echternog

een oplossing gevonden worden.

Jaap van der Voort vraagt of Afzettingen ter besparing

van kosten niet digitaal ter beschikking kan worden ge-

steld? Het bestuur zal zich in dekomende periode hierop

beraden.

Wat de kopij betreft kan Adrie nog wel wat gebruiken.

Bijvoorbeeld een inleidend artikel ter voorbereiding op

de excursie naar Tongeren. Marleen Schouten zegt toe

ook een stukje te schrijven.

11 Homepage

Ton meldt dat mogelijk nog deze zomer een nieuwe

stratigrafische tabel geplaatst zal worden. Gevraagd

wordt ook naar soortenlijsten om te plaatsten op de site.

Plaatsing van deze lijsten genereertweer extra ‘bezoe-

kers’. Tevens attendeertTon nogmaals op het toezenden

van de CV’s van een aantal bestuursleden.

12 Bibliotheek

Geen bijzonderheden.

13 Vergaderprogramma 2005

Willemgeeft toelichting op het vergaderprogramma.

Najaarsvergadering 5 november 2005 te Amsterdam.

Wintervergadering 14 januari 2006 te Rotterdam.

Algemene ledenvergadering 18 maart2006 in Naturalis.

14 Rondvraag
Robert Marquet vraagtofde nummers van CR in pdf-

formaat aangeboden kunnen worden. Willemzegt toe

dit in de eerstvolgende bestuursvergadering aan deorde

te zullen stellen.

JanLippe vraagt aandacht voor een doorde GAC geor-

ganiseerde themadag Plioceen (o.a. Kallo) op 19 no-

vembera.s. in Utrecht.

Anton Janseattendeert nogop de fraaie ‘aangemagneti-

seerde’ kaart van deKaloot.

15 Sluiting

Om 12.01 uur sluit Willem onder dankzegging aan de

aanwezigen de vergadering.

Krimpen a/d IJssel, 30 maart 2005, Henk Boermani,

secretaris


