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Notulen van de Algemene ledenvergadering WTKG, 18 maart

2006.

1 Opening.

Willem opent de vergadering om 11:06 uur.

2 Mededelingen en ingekomen stukken.

Van Lenard Vaessen is een bericht van verhindering

binnengekomen.

3 Notulen van de Algemene ledenvergadering

van 18 maart 2005.

Aad Muldervraagt wat precies de bedoeling is van het

gestelde onderpunt 4 inhet Verslag kascommissie 2003.

Hier staat vermeld datbij depost Onvoorzien eenmeer

heldere opsplitsing plaats dient te vinden.

De kascommissie bedoelde aan te geven dat deposten

opgenomen onder ‘Onvoorzien’ duidelijk gespecifi-

ceerd dienden te worden.

Voor het overige worden de notulen vastgesteld.

4 Jaarverslagen 2005

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag penningmeester

Jaarverslag bibliotheek

De ontwikkelingen rond de plaatsing van de lande-

lijke bibliotheekvan de NGV in het Natuurmuseum

Rotterdam worden afgewacht.

Jaarverslag webmaster

Jaarverslag CR

Jaarverslag Afzettingen

Jaarverslag Geologisch secretaris

Verslag kascommissie 2005.

De kascommissie doet verslag van de controle die

dekascommissie gedaan heeftnaar de boeken over

2005.

De kascommissie geeft als aanbeveling om voort-

aan het lidmaatschap niet meer te koppelen aan deel-

name aan graafacties. De perikelen rond de ach-

terstallige betaling zullen dan grotendeels worden

voorkomen.

De kascommissie adviseert de vergadering om het

bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.

Adri Burger merkt op dat het verslag van dekascom-

missie nog wel op schrift gesteld moet worden.

Alle verslagen worden vastgesteld.

5 Bestuurssamenstelling:

Adrie Kerkhof (redactie Afzettingen) en Henk Boer-

man (secretaris) zijn beiden aftredend en herkiesbaar.

Voorgesteld wordt tevens om de webmaster (Sylvia

Verschueren) onderdeelvan het bestuur te laten uitma-

ken. Dit heeft praktische voordelen zoals onder meer

een heldere afstemming in bestuursvergaderingen.

Feitelijk gaat het hier om het formaliserenvan een reeds

bestaande situatie. Een wijziging van het Huishoude-

lijk Reglement is bovendien niet noodzakelijk. De ver-

gadering gaat akkoord.

6 Kascommissie 2006

De kascommissie bestaat uit Anton Janse en Jacques

Parren. Jacques treedt af. Als nieuw lid stelt Adri Bur-

ger zich beschikbaar.

7 Financiën/Begroting 2006:

De penningmeester geeft een toelichting en stelt dat er

dit jaar nog geen verhoging van de contributie nood-

zakelijk is. Komend jaar zullen we hier opnieuw naar

kijken.

Naar aanleiding van een vraag van Anton Janse rond de

kosten voor CR wordt aangegevendat zowel de WTKG

als de TRG een apart contract hebbenmet Backhuys.

De kosten zijn op grond hiervan eveneens geschei-

den.

Cor Kamekamp brengt de verkooptafel onder de aan-

dacht. Via de verkoop van materiaal is de kas te spek-

ken.

Hierna wordt de begroting 2006 vastgesteld.

8 Geologisch secretaris: excursieplannen 2006

Stef geeft een kort overzicht van de excursieplannen

voor 2006. De excursie naar de Kaloot heeft nog geen

aanmeldingen opgeleverd.

Voor de traditionelePaasexcursie naar het Bekken van

Parijs zijn tot op heden 16 aanmeldingen binnen.

Excursies naar het Bekken van Parijs zijn, in ieder ge-

val voor groepen, steeds moeilijker ter realiseren in

verband met de toegankelijkheid.

Voor het komend jaar wordt gezocht naar alternatieven

(Loire/Isle ofWight o.i.d.)

De excursie naar Egem kan toch doorgang vinden. De

restricties zijn dat we niet meer dan eenmaal per jaar

worden toegeialen. Het aantal deelnemersmag voor-

De ALV vindt plaats in Leiden (Naturalis).

Aanwezige bestuursleden: Frank Wesselingh (redactie CR), Stef Mermuys (geologisch secretaris), Adrie Kerkhof (redac-

tie Afzettingen), Henk Mulder (penningmeester), Willem Renema (voorzitter) en Henk Boerman (secretaris)
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taan maximaal25 personen bedragen.

Anton Janse vraagtofRobert Marquet informatieheeft

over de mogelijkheden inKruibeke. Robert is niet pre-

cies op de hoogte maar zal Stef adresgegevens toespe-

len.

Voor 2 en 3 september a.s. staat een excursie onder lei-

ding van Anton Janse naarZeeuws-enOost Vlaanderen

op het programma.

9 Caenozoic Research

CR 4 is inmiddels verzonden. Voor CR5 is voldoende

kopij binnen.

Naarvenvachting zal CR5 eind2006 verschijnen.

10 Afzettingen

Geen bijzonderheden zij het dan dat Adrie nog wel ko-

pij kan gebruiken.

11 Website

Sylvia geeft een toelichting. De site mag zich verheu-

gen in eentoenemendebelangstelling. Er is een nieuwe

tellergeactiveerd waardoor meer inzicht in het bezoek

te krijgen is. Op basis van gegevens over een drietal

maanden hebben we ca. 75 hits per dag.

Er zal enquête worden gehouden om te peilen hoe de

leden het gebruik van de site zien. In het najaar (no-

vember) zal de enquête worden uitgezet.

12 Bibliotheek

Geenbijzonderheden. In overleg met de secretaris zul-

len de ruilabonnementennog eens kritisch wordenbe-

keken. De catalogus staat op de website en is te down-

loaden. Dit naar aanleiding van een vraag van Robert

Marquet. Voor leden dieniet beschikken over internet

kan bij de bibliothecaris een papieren uitdraai opge-

vraagd worden. Het plaatsen van excerpten/inhouds-

opgaven van andere tijdschriften/publicaties wordt,

gezien de grote hoeveelheid werk, in een laterstadium

in het bestuur besproken.

13 Vergaderprogramma 2006

Willem geeft toelichting op het vergaderprogramma.

• 23 september 2006 in het Natuurmuseum Rotter-

dam.

Op deze dag zal het Plioceen/Kallo centraal staan,

• 11 november2006 themadag Miste in Almelo.

13a Erelidmaatschap.

Gelet op de grote verdiensten (secretariaat, Contributi-

ons, CR) gedurende een lange reeks van jaren stelt hel

bestuur voor Ruud Wiggers tot erelid van de WTKG

te benoemen.

De vergadering gaat akkoord, waarna Willemde bijbe-

horende oorkonde aan Ruud overhandigt.

14 Rondvraag

Opgemerkt wordt dat het in het verleden gebruikelijk

was om een moment van stilte inte lassen om de over-

leden leden te gedenken. Toegezegd wordt dat met in-

gangvan de komendeALV dezetraditie in ere zal wor-

den hersteld.

15 Sluiting

Om 12.20 uur sluit Willem onder dankzegging aan de

aanwezigen de vergadering.

Krimpen a/d Ussel, 25 april 2006
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