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Notulen van de Algemene ledenvergadering van de WTKG,

17 maart 2007

1 Opening

Frank Wesselingh opent de vergadering om 10:40 uur.

Ter voorkoming van misverstanden zal voortaan op de

convocatie vermeld worden dat de deur vanaf 10:00

uur open is.

2 Mededelingen en ingekomen stukken

Geen.

3 Notulen van de Algemene ledenvergadering

van 18 maart 2006

Geen opmerkingen waarna de notulenworden vastge-

steld.

4 Jaarverslagen 2006

Jaarverslag secretaris

De secretaris geeft een kortetoelichting rond het leden-

bestand. In de totaaltelling is helaas een fout geslopen.

Positief is dat we per 31 december 2006 over een zes-

tal leden meer blijken te beschikken.

Tevens wordt het in het verslagjaar overleden lid, de

heer Van Dijk uit Dordrecht gememoreerd.

Jaarverslag bibliotheek

De ontwikkelingen rond de plaatsing van de landelijke

bibliotheekvan de NGV in het Natuurmuseum Rotter-

dam wordenafgewacht. De bibliothecaris wordt voor

de inzet bedankt.

Jaarverslag pemingmeester/Begroting 2007

Geen opmerkingen.

Jaarverslag geologisch secretaris

De geologisch secretaris licht het hoe en waarom van

de enquête toe. Er is over het algemeen weinig belang-

stelling voor de georganiseerde excursies. Doel van de

enquête is om onder meer te weten te komen wat de

leden precies willen. Vervolgens doethij opnieuw een

dringende oproep om assistentie.

Jaarverslag CR

Geen opmerkingen.

Jaarverslag Afzettingen

Anton Janse maakt complimenten voor de nieuwe lay-

out.

Jaarverslag webmasters

Geen opmerkingen.

5 Bestuurssamenstelling

Verkiezing nieuwe voorzitter. Frank Wesselingh geeft

een toelichting op het vertrek van Willem Renemaals

voorzitter.

De afgelopen maandenis naarstig naareen nieuwe voor-

zittergezocht. Het voorstel van het bestuur is, nu er ook

vanuit de zaal geen voordrachten zijn, om onze pen-

ningmeester Henk Mulder voor te dragen. Martin Ca-

dée is beschikbaar om hetpenningmeesterschap over te

nemen. De vergadering gaat onder applaus akkoord.

Frank Wesselingh draagt het voorzitterschap over aan

Henk Mulder, waarnaHenk vervolgens Frank bedankt

voor de periode dat hij het voorzitterschap heeft wil-

len waarnemen.

6 Kascommissie 2007

De kascommissie bestaat uit AntonJanse enAdrie Bur-

ger. Anton doet verslag en verleent decharge voor het

afgelopen boekjaar.

Vervolgens spreekt Henk Mulder de ‘oude zak’ toe.

Gedurende een periode van 25 jaar heeftAnton Janse

onder meer het geologisch secretariaatmede bemand,

waaraan hij overigens nog steeds hand en spandiensten

verleend. Verder houdt hij zich met talloze zaken be-

zig. Altijd is hij bereid om iets voor de vereniging op

te pakken.

Gelet op zijn verdienste voor onze vereniging stelt het

bestuur voor om Anton Janse tot erelid van onze ver-

eniging te benoemen. De vergadering stemt onder ap-

plaus in methet voorstel. Hierna wordt deoorkonde en

de bloemen voor Mar overhandigd.

Antonzegt diep geroerd te zijn door deze onderschei-

ding. (Aandachtspunt voor de penningmeester; Anton

zegt toe gewoon contributiete blijven betalen!)

7 Financiën / Begroting 2006

Geenopmerkingen. De begroting voor 2007 wordt ver-

volgens vastgesteld.

8 Geologisch secretaris: excursieplannen 2007

Stef geeft een toelichting op de voorgenomen excur-

sieplannen.

Voor de strandexcursie (Rockanje) zijn 4 aanmeldingen

De ALV vindtplaats in Leiden (Naturalis).

Aanwezige bestuursleden: Frank Wesselingh (voorzitter a.i.), StefMermuys (geologisch secretaris), Adrie Kerkhof (red.

Afzettingen), Henk Mulder (penningmeester), Sylvia Verschueren (webstek) en Henk Boerman(secretaris)

Aanwezige leden: 39
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binnen.De excursie is overigens op 21 april en niet op

22 april 2007.

De Paasexcursie naar de Loire heeft tot op heden 24

aanmeldingen opgeleverd. Voor deexcursie naar Egem

op 9 juni a.s. zijn 13 aanmeldingen binnen, voor de ex-

cursie naar dezelfde locatie op 22 september a.s. zijn

17 aanmeldingen ontvangen.

Destijds is de geplande excursie naar de Hooge Platen

niet doorgegaan. Deze excursie is op eigen gelegen-

heid te maken met Rederij Festijn (www.defestijn.nl).

Er zijn prints van de website beschikbaar.

De TRG organiseert eveneens excursies (o.a. Abbey

Wood). Hiervan zijn kopieën beschikbaar.

Naar aanleiding van de toegenomenaandacht voor het

onderwerp aansprakelijkheid bij excursies geeft Stef

een korte toelichting. Op dat aspect zal bij excursies

meer de nadruk komen te liggen.

9 Cainozoic Research

Geen mededelingen.

10 Afzettingen
Eind april is de deadline voor kopij.

11 Website

Sylvia geeft aan dat we eind dit jaar zullenbeschikken

over een nieuwe site.

12 Bibliotheek

Geen opmerkingen.

13 Vergaderprogramma 2007

Voor het vergaderprogramma 2007 wordt verwezen

naar Afzettingen.

14 Rondvraag

Henk Muldervraagt nog naar zijn vermiste en inmid-

dels gevonden loepje. Probleem is dat de vinder nog

onbekend is. Graag alsnog melden, liefst met loepje

vanzelfsprekend.

15 Sluiting

Henk Mulder sluit om 11:40 uur onder dankzegging

aan de aanwezigen de vergadering.

Krimpen a/dIJssel, 3 april 2007

Henk Boerman7, secretaris


