
Mededelingen

VAN DE BESTUURSTAFEL

Opnieuw een geslaagde Algemene

Ledenvergadering

Op 1U april hielden we opnieuw een jaarlijkse algemene

ledenvergadering IALVI los van de landelijke contactdag in

Utrecht. We kunnen concluderen dat de scheiding van deze

twee evenementen van de Verenigingsuccesvol is en we

zijn dan ook van plan dit in 2011 te continueren.

De ALV vond plaats in de Noordoostpolder met ’s-middags
interessante bezoeken aan het geologisch reservaat 'Van

der Lijn' bij ürk, de gesteentetuin op Schokland en het

intrigerende olivijnverweringsproefveld van Prof. Olaf

Schuiling bij Kraggenburg.

Zo bleek er toch nog heel wat geologie te vinden te zijn in

deze platte polder! Op deze ALV namenwe helaas afscheid

van twee bestuursleden. Gelukkig konden we één nieuw

bestuurslid verwelkomen. Maar al met al hebben we toch

weer ingeleverd in bestuurlijke capaciteit. Omdat oud-

bestuursleden en mensen van buiten het bestuur een

hand(je) meehelpen lukt het ons belangrijke zaken als de

website en de ledenadministratie rond te krijgen. Maar

toch zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden

die zich hiervoor in willen zetten!

Wie oh wie?

Paul van Olm

VERSLAG ALGEMENE

LEDENVERGADERING 2010

De ALV werd dit jaar gehoudenin 'Op d'n akker' te Nagele

op 24 april 2010. Er waren 35 leden aanwezig en van het

bestuur: Joost Vermee |vz], Paul van Olm (verslag), Linda

Rosé Smit, George Brouwers. De bestuursleden Jelle

Talma en Oor Winkler Prins waren afwezig (m.b.).

Opening

Na opening en welkom memoreert de voorzitter dat in het

afgelopen jaar ons 22 leden door overlijden zijn ontvallen.

Er wordt een ogenblik stilte in acht genomen.

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.

Notulen Algemene Ledenvergadering 9 mei 2009

Deze worden zonder opmerkingen vastgesteld.

Beleidsplan en HHR

In 2007 is er een vrij ambitieus beleidsplan gemaakt.

De voorzitter concludeert dat al veel van deze daarin

genoemdebeleidspunten uitgevoerd worden. De huidige

capaciteit van de vereniging en het bestuur laat niet toe

dat er veel nieuwe zaken ontwikkeld worden. Wel zat het

streven tot samenwerking verder uitgewerkt worden in het

idee van de 'partnervereniging'.

Verslag secretaris

Het bestuur vergaderdein 2009 eenmaal in Utrecht,

verder is er veelvuldig overleg geweestvia de mail,

telefoon of mondeling. De ingekomen stukken, 700, zijn

voornamelijk per e-mail binnengekomen en beantwoord.

De vereniging werd op verschillende externe bijeenkomsten

vertegenwoordigd. De mededelingen in alle nummers van

Grondboor& Hamer zijn verzorgd.

Verslag penningmeester

De penningmeester kan niet op de vergadering aanwezig

zijn. Er wordt een voorlopig exploitatieoverzicht NGV 2009/

begroting 2009 uitgereikt alsmede de begroting van 2010.

Een brief van de penningmeesterwordt voorgelezen.

Hierin gaat hij nader in op de problemen die er rond de

financiële verantwoordingvan het budget van Grondboor

& Hamer zijn gerezen en die ertoe geleid hebben dat de

hoofdredacteur per april jl zijn functie heeft neergelegd.

Uit de brief van de penningmeester

"Ik wil mij beperken tot de financiële kant van deze zaak.

Wat dat betreft ben ik van mening, ook rekening houdende

met mijn beroepsethiek, dat de publicatie en de vaststelling

van de financiën 2009 in dit stadium niet kan plaatsvinden.
De verantwoordingaan de leden dient zorgvuldig, volledig,

inzichtelijk en zonder voorbehoud te zijn. Het feit dat er

geen verantwoordingplaatsvindt door de hoofdredacteur

van een [door hem verkregen) subsidie ten behoeve van

het Brabantnummer van Grondboor & Hamer, ook al is

hem de vrije hand gegeven, is voor mij een brug te ver. Vrij
mandaat is geen vrijbrief om niet te verantwoorden,evenmin

foutieve interpretatie van 'vrij mandaat'. Het punt "al dan niet

inleveren van bonnen" staat een verantwoording ook niet in

de weg. Bedenkelijk is dat de hoofdredacteur eerder heeft

aangegeven de volledige€ 2.500 te hebben besteed, terwijl

later blijkt dat er nog geld over is.”

De jaarrekening is dit jaar afgesloten met een positief

resultaat van € 8701 terwijl er een tekort van € 4450 was

begroot. Dit is het gevolg van verschillende factoren: de

bestuurskosten zijn verder verlaagd, de verkoop van extra

exemplaren van het Veennummer van G&H aan Deltares,

de externe subsidie van € 15.000 voor het Brabantnummer
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van G&H. Van die laatste is volgens de boeken nog € 2500

over. Er zijn echter extra kosten gemaakt voor dit nummer,

de hoofdredacteur heeft in een eerder stadium telefonisch

laten weten dat er nog € 900 van dit geld over is. Hij heeft

tot nu toe geweigerd echter een schriftelijke verantwoording
hierover af te leggen. De penningmeesterverzoekt de

vergadering dan ook om deze zaak buiten de goedkeuring

van de voorlopige cijfers te houden.

De vergadering neemt dit voorstel unaniem over en

keurt de stukken van de penningmeestergoed, waarbij

aangetekend wordt dat er nog een nadere specificatie van

bovengenoemde€ 2500 zal volgen.

Kascommissie

Het verslag van de kascommissie (Herman Rakers en Piet

Thijssenl wordt voorgelezen en de vergadering dechargeert

het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

Benoeming kascommissie 2011

Naast Piet Thijssen wordt Henk Verbeek bereid gevonden

om in de kascontrolecommissie zitting te nemen.

Jaarverslag ledenadministratie

Het ledentalis nagenoeg constant gebleven. We mochten

110 nieuwe leden verwelkomen en moesten helaas afscheid

nemenvan 11A leden (22 overleden en 92 opzeggingen).

Jaarverslag redactie Grondboor & Hamer

Een terugblik is gepubliceerd in het eerste nummer van

2010 op pagina 1.

De leden Weertz enKoster benadrukken dat het werk

van de hoofdredacteur Wim Hoogendoorn hogelijk

gewaardeerd wordt en dat zij het ten zeerste betreuren

dat hij zijn functie neergelegd heeft.

Jaarverslag bibliothecaris

Het aantal uitleningen stijgt nog steeds, maar helaas geeft

het verder digitaliseren van de collectie (catalogus) nog

steeds problemen.

Jaarverslag Raad van Advies

Op de NGV ledenvergadering van 9 mei 2009 is de Raad

van Advies (RvA) officieel ingesteld. De toespraak van

de voorzitter van de RvA ter ere van die gelegenheidis

gepubliceerd in Grondboor & Hamer 5, 2009.

De heer Pijlman deelt namens de RvA de vergadering mee

dat een Jaarverslag van de Raad in de vergaderzaal ter

inzage ligt. Voor belangstellenden is de tekst te verkrijgen

via de secretaris (paulvanolm0hotmail.com of tel:

06 539781371.

Jaarverslag PR activiteiten

De PR werd vooral ingevuld door het beheer van de

website en de rubriek ’Geonieuws Doordat prof. Van

Loon zijn bijdragen heeft gestaakt dreigen er continuïteits-

problemen. De themadagen 2009 waren weer een groot

succes. Daarnaast werd actief geparticipeerd in de

werkgroep 'Cephalopoden '. Talloze mailverzoeken om

informatie op geologisch gebied werden beantwoord.

Bestuursverkiezing

Op eigen verzoek aftredend zijn George Brouwers en

Cor Winkler Prins. De heer Willem Schuurman stelt zich

kandidaat als bestuurslid.

De voorzitter roemt de inzet en het werk van George en

Cor. Vooral de bijdragen van George Brouwers in 25 jaar

bestuursactiviteiten zijn onovertroffen. Elders in deze

Mededelingen treft u George 'laatste ' woord aan.

Hij neemt met pijn in het hart afscheid van hen. Willem

Schuurman, afgestudeerd geoloog van de Utrechtse

Universiteit en na een lange carrière bij Shell, sinds kort

gepensioneerd,wordt benoemd tot nieuw bestuurslid.

Stand van zaken werkgroep(en)
De werkgroep Cephalopoden is nagenoeg klaar

met haar werk. In oktober 2010 wordt verwacht

dat de kopij voor Staringia 13 gereed zal zijn. De

werkgroep 'Aansprakelijkheid ' zal nog uitzoeken of

de bedrijtsaansprakelijkheidsverzekering die de NGV

heeft lopen eigenlijk wel de aansprakelijkheid van

(afdelingslbestuursleden dekt.

Voorbereiding jaarvergadering 2011. In april/mei met als

locatiesuggesties Museum Hofland of het Lutterzand.

Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter

sluit de vergadering.

AFSCHEIDSWOORDEN GEORGE BROUWERS

25 jaar bestuurslid Nederlandse Geologische

Vereniging NGV van 1986 tot heden!

Hoe is het gekomen.
In oktober 1982 werd een GEOLOGIE WEEKEND in het

centrum Cocarde te Valkenburg georganiseerd. In de

wachtkamer van mijn tandarts las ik de aankondiging

hiervan in het blad 'De Kampioen'. Thuis besprak ik

het met mijn vrouw en met de caravan togen we naar

Valkenburg. Wij wisten niets van het vakgebied geologie,

De bijeenkomsten spraken ons echter zeer aan en we

werden begin 1983 lid van de NGV.

In datzelfde Valkenburg werd ik tijdens de jaarvergadering

van de NGV op 12 april 1986 door Frans Kraayenhagen

gevraagd of ik tot het bestuur wilde toetreden als

afgevaardigde van de afdeling Midden-Brabant mede door

mij opgericht 6 mei 1985 (bijlage G.& H. 3/4juni/aug 1986).

Afscheiden waarderende woorden voorGeorge Brouwers

tijdens deALV. Hij ontvangt een prachtige ammonietuit han-

den van voorzitter Joost Vermee. bestuursleden Linda Rosé Smit

en Paul van Olm kijkenmet genoegen toe. (Foto: Jan Weertz)
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Ik zei van harte "ja" en werd in de jaarvergaderingvan 1989

herbenoemd. In de bestuursvergadering van 17 november

1990 verkreeg ik de post Public Relations |G & H 2/91).

Ik heb me met veel plezier ingezet voor onze vereniging.
De ervaring uit mijn werk in de wijnhandel en het bestuurs-

werk bij andere verenigingen kwamen goed van pas.

In het begin heb ik me naast bestuurlijke taken bezig

gehoudenmet het organiseren van excursies voor de

afdeling Midden-Brabant:Bekken van Parijs (1988),
Ardennen (1989), Hannover en het Wiehengebergte (1993)

en later ook voor de landelijke NGV.

In april 1989 deed ik voor de eerste keer mee met de

organisatie van de landelijke contactdag. In 1991 ben

ik toegetreden tot het landelijke PlatformAardkundige

Waarden als NGV vertegenwoordiger.

In 1993 heb ik samen met Flip Hoedemaeker de werkgroep

Cephalopodenopgericht welke nu druk doende is met het

samenstellen van Staringia 13

In 1994 opgezet en uitgevoerd dubbelnummer Grondboor

& Hamer 1995 3-4 genaamd DOORGROND NEDERLAND

van Cadzand tot Flevoland met medewerking van de

toenmaligevoorzitter van de afdeling Utrecht/'t Gooi

W. Südkamp. De kosten van dit dubbelnummerbedroegen
Dfl 31.370,00. De bijdrage van sponsoren: Dfl 31.070,00!

In 1996 organiseerdenwe het 50-jarig jubileum met een

symposium in AardwetenschappenUniversiteit Utrecht.

Tijdens dit symposium benadrukte de spreker Johan

Mulder dat grondig moest worden nagedacht over de

invoering van de moderne media. Internet deed zijn
intrede. In 1998 heb ik samen met Ton Lindemann de NGV-

website opgezet. Het onderdeel NGV-Geonieuws met meer

dan 1000 artikelen van de hand van Tom van Loon was van

groot belang voor het succes van de site.

In 2006 heb ik € 15.350 'bijeengeschraapt'van derden om

het jubileumboekje 'De Geologische Stad' in verband met

het 60-jarig jubileum te kunnen laten verschijnen.

In 2008 heb ik de ledenadministratie ter hand genomen

met als resultaat dat de contributie2010 eind januari, op

nog geen 2% van leden na, binnen was en drie weken later

alles. Nieuwe leden worden alleen nog maar geaccepteerd

na ondertekening van een formulier automatische incasso.

Dit werkt uitstekend.

Aangezien ik in oktober 80 jaar hoop te worden, vond ik

het hoog tijd af te treden. In het verleden heb ik meerdere

keren een balletje opgegooid doch men liet mij niet

gaan. Met groot genoegen heb ik het vele werk gedaan.
Weliswaar niet altijd zonder enige vorm van stress doch dit

houd je bij de tijd!

Het is niet voor niets dat ik door belangenloze inzet

op diverse terreinen in de maatschappij in 2002 de

Thorbeckepenningontving en in 2008 werd benoemd tot

Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ik ben daar zeer

trots op en ervaar met veel voldoening dat mijn dochter en

kleinkinderen mijn levenswijze navolgen.

Het gaat de Nederlandse Geologische Vereniging goed.

George Brouwers

DAG VAN HET ZAND

Op zondag 29 augustus vindt er in Lommel (België) de 'Dag

van het Zand' plaats. Een leuke dag met vele activiteiten

met betrekking tot 'zand'.

Zand en glas vormen de basis van dit jaarlijks evenement

met onder andere optredens van glas- en zandkunste-

naars, een bezoek aan de zandfabriek en een zandzuiger.
Maak kennis met zandschilderen door zelf een zand-

schilderij te maken op hardboard. De zaadstrooiers

zullen laten zien hoe een zandtapijt tot stand komt.

Zandverzamelaars laten zien wat hun passie is.

Meer info op: www.toerismelommel.be

GEOREIZEN 2010 EN 2011

Noorwegen

mineralen: 21 juli -2 augustus 2010.

Op zoek naar ultra hogedrukmineralenen gesteenten:

gevolg van het botsen van Europa en Amerika tijdens de

Caledonische gebergtevorming.

Begeleiders: dr Herman van Roermund & drs Paul van

Olm.

Griekenland

Cycladen -
mineralen: 10-2A september 2010.

Vulkanen en mineralen van deze Griekse eilanden

Begeleider: prof dr Olaf Schuiling.

Zandexcursie

Das Rheingold: zelf echt goud vinden bij Kalkar in Rijn-

zanden, begeleiding drs Rein van Enk, datum in overleg

Vooruitblik 2011

Costa Rica & Nicaragua (februari) - vulkanen en

landschappen, ofiolieten en kalkplateaus - drs Pieten

Dercksen & dr Maria Martinez.

Utah & Colorado (april) - dr Dirkjan Simons.

Meer info op www.georeizen.nl

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Afdeling Twente

Terugblik

Reproducties en replica’s

Mickelvan Leeuwen, preparateur, maar vooral ook

kunstenaar, bouwt natuurgetrouwe skeletten en

reconstructies van bestaande en uitgestorven dieren. Ook

maakt hij voor musea replica's van bijzondere fossielen.

Hij demonstreerde op dinsdag 16 maart het vervaardigen

van een afgietsel van eentrilobiet. Hierna volgde een

powerpoint presentatie over zijn reconstructie van de

Argentavis magnificens, de grootste uitgestorven roofvogel
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Artefacten

Wij ontvingen Hans Oude Rengerink, regioarcheoloog voor

Twente als spreker op dinsdag 20 april over het onderwerp

'Artefacten uit de regio'.

Hij gaf eerst een overzicht over de bewoning van Twente

sinds het eind van de laatste ijstijd en legde uit waar in het

landschap overblijfselen van bewoning uit een bepaalde

tijd te verwachten zijn. In het tweede deel vertelde hij

over het blootleggen van de fundamentenvan het eerste

aan Sint Plechelmus gewijde kerkje onder het recent

heringerichte kerkplein in Oldenzaal.

Naar Duitsland

Onze voorjaarsexcursie op zondag 25 april begon met

een bezoek aan het Bergbaumuseum in Ibbenbüren.

We werden rondgeleiddoor Hans Rörsch, een man die

alles weet over de mijnbouwen haar geschiedenis in

het Tecklenburger land. Het museum heeft naast veel

mijnbouwapparatuureen indrukwekkende verzameling

fossielen en mineralen en geeft bovendien een fraai

overzicht van de regionale geologie en de wijze van

kolenwinning vroeger en nu. Aansluitend konden we

Carboonfossielen zoeken (en vinden] op de nabijgelegen

storthopen. Website museum;

http://www.rag-anthrazit-ibbenbueren.de/

Bentheimer Zandsteen

Op dinsdag 18 mei, onze slotavond, bezochten we het

Geologisch Openlucht Museum in Gildenhaus en een

nabijgelegen, nog functionerende groeve waar nog

Bentheimer Zandsteen wordt gewonnen.

Programma

Fossielen van Barrande, dinsdag 21 september

Robert Mensink, een van onze leden, houdt een presen-

tatie over 'Het Barrandium in Tsjechië', dat is het Bekken

van Praag, alwaar vele fossielen worden gevonden uit het

Cambrium tot en met Devoon.

Hierna verloting en 'Vakantievondsten'.

De geologie van Europa, dinsdag 19 oktober

Tom Reijers, geoloog en avonturier, komt vertellen over

'De geologische vorming van Europa'.

Traditionele groeves, dinsdag 16 november

Opnieuw eenvan onze leden, Herman Akkerman;

hij brengt een lezing over'Traditionele groeves in het

Euregiogebied'.

Tropisch Antarctica, dinsdag 21 december

Peter Bijl, van het Institute of Environmental Biology van

de Universiteit van Utrecht, over 'Tropisch Antartica'.

Locatie lezingen: Museum Twentse Welle, Het Roozendaal

11,7523 XG Enschede. Aanvang: 19.30 uur.

Afdeling Zwolle e.o.

De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats van

september tot en met mei in de Eli Heimanszaal van het

Ecodrome te Zwolle, Willemsvaart 19, De zaal is om 19.30

uur open en de lezingen beginnen om 20.00 uur.

Terugblik
Op 16 april 2010 hield Hans Steur uit Ellecom een

PowerPoint-presentatie overversteend hout.

Volgens Hans moetje eigenlijk spreken van "structureel

bewaard gebleven stammen" in plaats van versteend hout.

Dit omdat de structuur van het hout grotendeels bewaard

is gebleven, maar de oorspronkelijke organische

materialen zijn vergaan en omgezet in mineralen. Het

mineraal kwarts is hierbij ver weg in de meerderheid.

Programma

De mineralengrot, 10 september 2010

Een kijkje achter de schermen bij het Ecodrome. We gaan

dan de mineralengrot in en mogen in het depot kijken wat

daar allemaal aan geologisch materiaal ligt opgeslagen.

IJzer in Nederland, 8 oktober 2010

Jan en Els Weertz uit Terschuur geven een lezing met als

titel "IJzer is overal".

Zij laten zien datje in Nederland overal ijzer in de bodem

kunt tegenkomen.

Afdeling Utrecht en ’t Gooi

Allereerst een korte terugblik

In maart heeft Hans Steur een mooie lezing gegeven

over 'Fossiel (on-)gedierte: miljoenpoten, schorpioenen,

degenkrabjes, insecten, etc. van oud tot jong'. Bij zijn

speurtocht naar fossiele flora heeft Hans vaak fraaie

'bijvangsten' uit de flora en deze stonden centraal in

deze lezing. In april gaf Bernard Dost, wetenschappelijk

medewerker bij het KNMI in De Bilt een boeiende

lezing over 'aardbevingen'. Gezien de schokkende

gebeurtenissenvan de laatste maanden in Haïti en Chili

een actueel onderwerp. De nieuwe lezing van Paul Hille

over de Ediacara fauna van afgelopen mei was eveneens

een aanrader. Op excursiegebied is ook al weer het

nodige gebeurd. Met medewerkingvan enkele leden van

de Afdeling Winterswijk kon eengroep van 40 leden de

Groeve van Winterswijk bezoeken. Ondertussen hebben

de fossielenliefhebbers ook een geweldige excursie naar

Zuid-Duitsland (Frankische Schweiz) achter de rug met

goede vondsten. De mineralenliefhebbers zijn drie dagen

naar de Eifel geweest. De verslagen van de excursies

worden gepubliceerd in de Geo-graaf.

Programma voor de komende maanden

Van 14 t/m 18 juni is er een vijfdaagse mineralenexcursie

naar Tsjechië. In de herfstvakantie wordt een bezoek

gebracht aan de Boulonnais IFr.l. 21 juni houdt Jan Weertz

een lezing over "IJzer is overal”. Op 20 september staat de

bijeenkomst in het teken van de beste vondstverkiezing en

een verloting. De lezingen worden gehouden in Museum

Hofland in Laren en beginnen om 20.00 uur (zaal open

om 19.30 uur). Op de website van de Afdeling en in het

blad 'Geo-graaf is de meest actuele informatie over de

afdelingsactiviteiten te vinden.

KLEINE ADVERTENTIE

Aangeboden

Te koop: Grondboor & Hamer jaargangen50 tot en met 62.

Prijs € 65,-.

Aanbieder: J. Breedvetd, Schumannlaan 28, 3055 HT

Rotterdam, tel: 010 6225898


