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Jaarverslagen over 2009

Jaarverslag secretaris over 2009

Bestuur

Ledenbijeenkomsten

Op zaterdag 31 januari vond de winterbijeenkomst plaats.

Deze bijeenkomst werdgehouden in het Geologisch Muse-

um Hofland. Een 26-tal ledenbezocht deze bijeenkomst.

De Algemene ledenvergadering (ALV) was op zaterdag

14 maart in Naturalis. Conform de presentielijst werd de

ledenvergadering bezocht door23 leden.

Op 10 oktober was de najaarsvergadering in het Natuur-

historisch MuseumRotterdam.

De najaarsvergadering werd bezocht door 21 leden.

Op 28 november was er een bijeenkomst in het Museon.

Op deze bijeenkomst waren 28 leden aanwezig.

Lezingen

Tijdens de winterbijeenkomst op 31 januari in het Geolo-

gisch Museum Hofland hield Francien Dieleman een le-

zing met als titel ‘Zwartepuntjes in het zand. Vondsten van

kleinezoogdieren op de Zeeuwseen Zuid-Hollandsestran-

den.’Tijdens de middagsessie hield RonaldPouwer een le-

zing getiteld;
‘Isocrassina ontmaskerd. Nieuw licht op de

identiteitvan een belangrijke groep Astartes.’

Tijdens de Algemene ledenvergadering op zaterdag 14

maart in Naturalis hield Robert Marquet een voordracht

met als titel; ‘Inventarisatie van de Plioceenfauna van

België.’

De laatstejaren zijn er in dewerken van Kallo en Doel grote
hoeveelheden Plioceen materiaalverzameld. In verschillen-

de werken werden de bivalven en gastropoden beschreven.

Maar de fauna omvat nog veel meer. Bovendien is er ook

een reeks kleinere ontsluitingen geweest, die ook heelbe-

langrijk materiaalopleverden. De enige groep, diebuiten

demolluskenrecent herzienis, zijn de decapode Crustacea,
dooronder meer B. van Bakel en J. Jagt.

Alle andere groepenzijn ofwel nooit, ofwel in het verre

verleden beschreven. Robert tracht nu een zo volledig mo-

gelijk overzicht van deze groepen te krijgen en er een reeks

iconografieën over te publiceren. Doel van de lezing is een

stand van zaken van de inventarisatie te gevenen ook om

het stratigrafisch kader nog eens te bekijken.

Op de najaarsbijeenkomst op 10 oktober werd de ochtend-

lezing verzorgd door Jelle Reumer over Nederlandse fos-

sielen naar aanleiding van zijn boek ‘Opgeraapt Opgevist

Uitgehakt.’

In verband met de afwezigheid van Mare Bosselaers nam

Frank Wesselingh (Naturalis) het middagprogramma voor

zijn rekening. Hij deed dat met een boeiende voordracht

met de titel: ‘Long lived lakes as model systems for the

study of evolutionairy ecology.’

De bijeenkomst op 28 novemberwerd gestart met een le-

zing door Dirk Hovestadt: ‘ Carcharias gustrowensis met

acht embryo’s uit het Oligoceen.’ Dirk vertelde ons over

deze vondst uit het Oligoceen van Duitsland.Aan de orde

kwamen het bergen, dereconstructie van de vondst als to-

taal en van de tandposities (adult en juveniel), het prepa-

reren, het onderzoek, het komen tot een determinatieen de

groeve en bijbehorende stratigrafie.

Tijdens het middag gedeelte hieldCor Montagne (Museon)

een voordracht getiteld: ‘Geologie en techniek.’Cor ging

hierbij in op het inrichten van lesexpositieruimtes en dan

vooral hoe een dergelijke ruimte tot stand komt en welke

keuzes gemaakt worden.

De Bibliotheek

Zie hiervoor het verslag van Harry Raad.

Drie van onze leden D.J. Beets en J.G.B. Nieuwenhuis en

zijn vrouw G.W.J. Nieuwenhuis-Verveen (huisgenootlid)

zijn in het verslagjaar overleden. Daarnaast een opzegging

van het instituutslidmaatschap van de Bibliotheek Wage-

ningen UR.

We mochten 4 nieuweleden en twee huisgenootleden ver-

welkomen.

Dit is de stand per 31 december2009.

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

status.

Henk Boermani, secretaris

Krimpen a/d Ussel, januari 2010

Het ledenbestand

In het verslagjaar is het bestuur een vijftal keren bijeen ge-

weest te weten op; 16 januari, 20 februari, 26 juni, 18 sep-

tember en 6 november2009.

Bespreekpunten warenonder meerde productie van Caeno-

zoic Research, kopij voor Afzettingen en de bemensing van

het Geologisch secretariaat. Belangrijk onderdeelvan het

gesprek was ook het plannen van excursies nu de moge-

lijkheden in het Bekken van Parijs steeds verder worden

ingeperkt.

Code Omschrijving 31-12-’08 31-12- ’09

L Leden 180 182

HL Huisgenootleden 14 15

HA Huisgenoten met Afz. 3 3

IL Instituutsleden 11 10

EL Ereleden 4 4

SL Senior- en junior-leden 8 8

Subtotaal 220 222

RA Ruilabonnementen 28 28

AE Associate-editors 3 3

PR Public-Relations 2 2

Totaal 253 255


