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Jaarverslagen over 2008

Jaarverslag secretaris over 2008

Bestuur

Bij hetnovember/decembemummervan Spirula hebben de

leden van de NMV het decembernummervan Afzettingen

ontvangen.Omgekeerd kregen de leden van de WTKG een

nummer van Spirula bij hun Afzettingen. Doel van deze

actie was om mensen van deNMV voor de WTKG te in-

teresseren en zo het ledenbestandte vergroten.

Ledenbijeenkomsten

In het verslagjaar waren er een viertal bijeenkomsten met

voordrachten.

Op zaterdag 2 februari vond de winterbijeenkomst plaats.

Deze bijeenkomst vond plaats in het Zoölogisch Muse-

um Amsterdam en werd georganiseerd in samenwerking

met de NMV.

De vooijaarsbijeenkomst en Algemene ledenvergadering

(ALV) was op zaterdag 15 maart in Naturalis. Deze ver-

gadering werd bezocht door26 leden.

Op 27 september was de najaarsvergadering in het Natuur-

historisch Museum Rotterdam.

Denajaarsvergadering werdbezocht door21 leden.Vervol-

gens was op 22 novemberde themadag Loire in het Natuur-

museum Nijmegen. Die bijeenkomst trok 23 leden.

Lezingen

De winterbijeenkomst op 2 februariwas een determinatie-

dag voor de fossiele schelpen van de Nederlandse stran-

den. Naast determinatiewerden een aantal korte lezingen

verzorgd. Deze dag stond onder leiding van Frank Wes-

selingh en Peter Moerdijk, coördinatoren van het project

Fossielenatlas.

Tijdens de Algemene ledenvergadering op zaterdag 15

maart in NaturalishieldFreek Busschers (TNO) een voor-

dracht met de titel: ‘De Rijn ontrafeld: Het antwoord van

een riviersysteem op klimaatverandering, zeespiegel be-

wegingen en glaciaties’. Daarna hieldHenk-Jan van Vliet

een lezing met de titel: ‘Beelden uit Egypte’.

Op de najaarsbijeenkomst op 27 september werd de och-

tendlezing verzorgd door Bert Wetsteyn met als titel: ‘Fos-

sielen van de Hooge Platenen de Plaatvan Ossenisse (Wes-

terschelde)’. ’s Middags hieldLars van den Hoek Ostende

(Naturalis) een voordracht met als titel ‘Better to be small.

Over eilandevolutieen het waarom van hetklein zijn’.

De bijeenkomst op 22 novemberwerd gestart met een le-

zing van Lenard Vaessen getiteld ‘Het Loire bekken, een

binnenzee uit het Midden Mioceen met verrassingen’. In

deze inleiding werd ingegaan op de chronostratigrafie en

lithostratigrafie. Verder werd een aantalnomenclatorische

problemen behandeldvaneen aantalConidae, Muricidaeen

Cerithidae, vermeldin Glibert 1949 en 1952 ‘Gastropodes

du Miocène Moyen du Bassin de la Loire’. De lezing viel

uiteen in twee delen. Tussen de twee onderdelen in hield

Eddy Spijkerman een voordracht met als titel: ‘Loire-ge-

bied; de vertebraten’.

Het middagdeel betrofeen lezing getiteld; ‘HetLoire bek-

ken, een binnenzeeuit het Midden Mioceenmet verrassin-

gen’ waarbij Freddy van Nieulande inging op Glycyme-

ridae en Martin Cadée op de Arca’s. Tot slot ging Lenard

Vaessen nog in op de determinatie van Conidae.

De Bibliotheek

Zie hiervoorhet verslag van Harry Raad op de volgende

pagina.

In het verslagjaar is het ledenbestand met een achttal le-

den afgenomen. Twee van onze leden, Karl Gürs en Cae-

sar Deerenberg zijn in het verslagjaar overleden. Daar-

naast een opzegging van een huisgenootlid en een vijftal

‘gewone’ leden.

We mochten 6 nieuwe leden verwelkomen.

Henk Boermani, secretaris, Krimpen a/dIJssel, januari

2009

*

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

status.

Het ledenbestand

Het bestuur kwam in 2008 een vijftal keren bijeen: op 18

januari, 7 maart,26 juni, 26 september en 7 november.

Bespreekpunten waren onder meer de inhoud en het ver-

schijnen van Cainozoic Research en Afzettingen.

Zwaartepunt van de discussie lag vooral bij de vergrijzing

van het ledenbestand en in relatie hiermee de noodzake-

lijke aanwas van nieuwe, jonge leden.

Code* Omschrijving 31-12-V7 31-12-V8

L Leden 181 180

HL Huisgenoot-leden 15 14

HA Huisgenotenmet Afz. 3 3

IL Instituutsleden 11 11

EL Ereleden 4 4

SL Senior- en junior-leden 8 8

Subtotaal 222 220

RA Ruilabonnementen 28 28

AE Associate-editors 3 3

PR Public-Relations 2 2

Totaal 255 253

Dit is de stand per 31 december 2008.

*

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

status.


