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Eind 2013 telde de WPZ 290 
(gezins)leden, waarvan er 
54 (19%) de enquête hebben 
ingevuld. Abonnees waren 

uitgesloten van deelname. Slechts 3 le-
den vonden de enquête vervelend om te 
maken. Wij nemen aan dat de 81% die 
de enquête niet heeft ingevuld, voor-
namelijk bestaat uit 1) leden die niet 
graag enquêtes invullen, 2) leden die 
enkel Cranium lezen en geen actieve 
interesse hebben in de ontwikkeling 
van de WPZ en 3) tevreden leden.

Opmerkelijk was dat van de reacties, 
de meeste leden òf al heel lang lid zijn 
(sinds 1999 of eerder) òf net nieuw lid 
(2010 tot 2014) (zie Fig. 1).

BIJEENKOMSTEN
Er zit een redelijk gelijke verdeling 

tussen het aantal bijeenkomsten dat 
per jaar wordt bezocht (zie Fig. 2). Een 

enkeling gaf te kennen alleen lid te zijn 
voor Cranium en daarom nooit naar 
bijeenkomsten te komen.

Op de vraag of men de laatste jaren 
meer of minder bijeenkomsten is gaan 
bezoeken, antwoordden de meesten 
(21) dat dit gelijk is gebleven, een 
enkeling (4) gaf aan dat dit meer is 
geworden, maar helaas zegt een groot 
deel (13) juist minder vaak te komen. 
Daarnaast zijn er 11 nieuwe leden die 
hier nog geen antwoord op konden 
geven. Over het aantal georganiseerde 
bijeenkomsten per jaar is men tevreden 
(slechts 3 leden zouden er wel meer 
willen), dus rest ons de vraag waarom 
er toch een grote groep leden de laatste 
jaren minder vaak naar bijeenkomsten 
komt?

Bij de organisatie vindt het bestuur 
het belangrijk om op de verspreiding 
van de locaties te letten, om tegemoet 
te komen aan leden uit alle streken van 

Nederland en daar buiten. Opvallend 
genoeg vonden twee leden uit Zuid-
Holland en België de locaties teveel 
noordelijk gelegen, terwijl drie leden 
uit Noord-Holland en Overijssel de 
locaties over het algemeen te zuidelijk 
vonden.

Daarnaast letten wij er ook op dat 
de locatie WPZ-gerelateerd is, dat wil 
zeggen dat het museum lid is van het 
netwerk of dat er een voor leden inte-
ressante collectie dan wel tentoonstel-
ling te zien is. Een beperkende factor 
is altijd de grootte en huurprijs van een 
zaal. Onze goede relaties met Naturalis 
en Het Natuurhistorisch maken het mo-
gelijk om daar vaker bijeenkomsten te 
organiseren. Dit zijn ook zeer geschikte 
locaties voor onze Algemene Ledenver-
gaderingen; landelijk redelijk centraal 
gelegen, grote zalen en goed bereikbaar 
met het OV. Er werd in de enquête ook 
een enkele goede suggestie gedaan 
voor een volgende bijeenkomst, zoals 
een samenwerking met de Zoogdier-
vereniging in Nijmegen, waarnaar nog 
gekeken wordt.

30 JAAR WPZ EN HAAR LEDEN
EEN ANALYSE VAN DE ENQUÊTE
In december 2013 werd, als afsluiter van het lustrum, een enquête verspreid onder de 
WPZ-leden. Hierin werd de mening gevraagd over alle aspecten van de vereniging 
en het lidmaatschap. Een analyse van de enquête, gepresenteerd tijdens de tweede 
bijeenkomst van 2014 (21 juni in Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden), geeft het 
bestuur een zeer positief beeld van de ervaringen en wensen van de leden. Hieronder 
volgt een verslag van de resultaten.

AUTEUR
NIKE LISCALJET
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Naast de landelijke verspreiding is 
ook geïnformeerd naar de tevreden-
heid over de inhoudelijke variatie van 
de bijeenkomsten. Over het algemeen 
zijn leden tevreden met de invulling en 
afwisseling van de lezingen, hoewel er 
wel meer Pleistocene onderwerpen in 
zouden mogen (zie Fig. 3). Het bestuur 
deelt deze mening, maar wil nogmaals 
benadrukken dat de bijeenkomsten 
vóór de leden en dóór de leden zijn. 
Het programma is afhankelijk van het 
sprekersaanbod, dat niet altijd even 
groot is.

Sommigen vinden de lezingen te 
makkelijk, terwijl een enkeling ze als 
vaak te moeilijk beoordeelt. Bij het 
samenstellen van het programma wordt 
ook getracht met een aanbod te komen 
voor zowel oude als nieuwe leden, 
voor hen die bekend zijn met de stof 
en voor beginners. Bovendien is elk 
lid wel meer of minder geïnteresseerd 
in en bekend met een bepaald onder-
werp, zodat de moeilijkheidsgraad erg 
persoonlijk is. Middels het forum, dat 
sinds dit jaar vaak wordt geprogram-
meerd, proberen wij meer ruimte voor 
diepgang en discussie te creëren. Uit 
de antwoorden leiden wij af dat wij de 
variatie van moeilijkere en makkelij-
kere presentaties moeten voortzetten 
om de bijeenkomsten voor alle leden 
aantrekkelijk te houden.

Om meer variatie in de programma’s 
te brengen, leden actief te betrekken 
en een tekort aan sprekers te onder-
vangen, worden soms workshops 
georganiseerd. De helft vindt dit leuk 
en een kwart is zelfs enthousiast voor 
meer workshops, terwijl 11% speciaal 
voor de lezingen komt (zie Fig. 4). Er 
werd terecht opgemerkt dat bijeenkom-
sten ook een belangrijk sociaal aspect 
vormen binnen de vereniging, vandaar 
ook altijd extra lange lunchpauzes in 
het programma. Een ruime meerderheid 
is tevreden over de lengte van deze 
lunchpauze. Onder de rest is de mening 
voor een kortere, dan wel langere pauze 
gelijk verdeeld. Tevens werd gesteld 
dat workshops kunnen bijdragen aan 
opwekken van energie tijdens zo’n dag. 
Duurt een bijeenkomst dan te lang? 
Nee, driekwart vindt de tijd van 10:00-
16:00u helemaal goed en slechts een 
enkeling zou korter of langer willen 
komen. In de duur van het programma 

en de pauze zullen wij voorlopig dus 
geen verandering brengen.

Hoe zit het dan met de lengte van de 
presentaties? Een ruime meerderheid 
vindt de standaard 45 minuten prima 
en een klein deel vindt 30 minuten ook 
goed (zie Fig. 5). 15 Minuten werd in 
deze enquête te kort bevonden, hoewel 
er dit jaar, naar het lijkt succesvol, 
geëxperimenteerd is met 10 minuten 
sessies. Deze sessies zijn speciaal 
ingesteld voor de kortere berichten, 
inleidende presentaties over lopend 
onderzoek en om de toegankelijkheid 
voor onervaren sprekers te verhogen. 
Uit de reacties is een lijst gekomen met 
leden die nog wel eens een presentatie 
zouden willen geven, maar daar nog 
hulp bij zoeken. Wij zijn voornemens 
contact met hen op te nemen.

Tot slot kwamen er nog een aantal 
noemenswaardige opmerkingen over de 
bijeenkomsten naar voren, waarop wij 
als bestuur graag willen reageren. Som-
mige leden van de oudere generaties 
voelen dat zij minder binding hebben 
met de jongere generaties. Als bestuur 
ondernemen wij pogingen om deze 
relaties te bevorderen, zoals middels 
bovengenoemde workshops, de excur-
sies en het gebruik van social media 
(Facebook en Twitter). Natuurlijk moet 
het initiatief ook van de leden zelf 
komen. Mocht jij een goed idee hebben 
om deze relaties te versterken, laat het 
ons weten.

Persoonlijke omstandigheden, andere 
verplichtingen en afstand tot de woon-
plaats spelen een belangrijke rol in de 
opkomst bij een bijeenkomst. Ook zijn 
er veel leden alleen lid voor Cranium. 
Het bestuur streeft ernaar om bijeen-
komsten steeds ruimer van tevoren aan 
te kondigen, zowel in de agenda’s op 
de website en in Cranium, als via social 
media.

Suggesties zoals kijkjes achter de 
schermen van musea, workshops deter-
mineren en het bezoeken van tentoon-
stellingen worden al zoveel mogelijk 
bij de programma’s ingepland. Zo is 
er 13 december een dag met rondlei-
dingen door de collectie van Naturalis, 
speciaal voor leden van de WPZ en 
WTKG.

Begin 2014 werd er ook een externe 
enquête rondgestuurd aan alle leden 
van Nederlandse verenigingen op het 
gebied van geologie, mineralogie, na-
tuurhistorie, paleontologie en zoölogie. 
54 WPZ-leden hebben deze ingevuld 
en dit zijn in het kort de resultaten 
zoals wij die bij het bestuur ontvingen.

Maar liefst 33 leden gaven aan ook 
lid te zijn van één of meerdere andere 
verenigingen. Op één na bezoeken 
ze allemaal wel eens natuurhistori-
sche musea, niet alleen voor onze 
bijeenkomsten, maar veelal voor ten-
toonstellingen en de helft ook voor de 
vergelijkingscollecties, om vondsten te 
determineren, literatuur te raadplegen 
en wetenschappers te spreken.

WPZ-leden zijn geïnteresseerd in ver-
schillende vakgebieden, maar vooral 
toch in paleontologie en geologie, 
algemene biologie en de levende 
zoogdieren. Iets minder populair (20-
35%) zijn ornithologie, malacologie, 
herpetologie, petrologie en mineralo-
gie. En dan zijn er nog uitzonderingen 
met interesses in archeologie, paleo-
antropologie, wetenschapsgeschie-
denis, haaien en vissen. De meeste 
leden trekken graag de natuur in en 
spenderen hun vrije tijd dan het liefst 
aan fossielen zoeken en voor de helft 
ook met het observeren van levende 
planten en dieren in hun natuurlijke 
omgeving.

Verder werd uit deze enquête gecon-
cludeerd dat bijna alle deelnemers 
meerdere WPZ-activiteiten bijwonen, 
van bijeenkomsten met lezingen tot 
excursies, tot workshops en beurzen. 
Eén persoon noemde hier ook de ten-
toonstelling. Men is toch vooral lid van 
de WPZ om meer te leren over hun 
interessegebied, contact te hebben 
met gelijkgestemden en actief bezig te 
zijn met hun hobby (delen van kennis 
en bijdragen aan de wetenschap). 
Daarnaast vindt eenderde het ook be-
langrijk om praktische vaardigheden 
te leren en bij te dragen aan natuur-
bescherming en –bewustzijn. Eén 
persoon benadrukte de samenwerking 
tussen professionele wetenschappers 
en amateurs.

Zaken die nog als gemis bij de 
vereniging werden genoemd zijn 
(niet allemaal de makkelijkste om te 
realiseren) gebruik van collecties en 
literatuur, wetenschappelijk veldwerk, 
een digitale databank voor het deter-
mineren van vondsten, en verslagen 
van bijeenkomsten. Een enkeling 
deelde nog de gedachte een totaal-
beeld van een vindplaats interessanter 
te vinden dan de losse vondsten. De 
resultaten van deze enquêtes konden, 
ondanks enkele negatieve uitlatingen, 
tevreden worden afgesloten met “de 
WPZ is over het geheel gezien heel 
goed bezig!”
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Men is ook benieuwd naar de vond-
sten die in de pauzes van bijeenkom-
sten gedetermineerd worden en wil 
deze bijvoorbeeld na de pauze gepre-
senteerd zien of terugzien in Cranium. 
Hier gaan wij als bestuur graag mee 
aan de slag, maar wij hebben jullie hulp 
nodig bij het aandragen van die vond-
sten voor presentaties en publicaties.

ACTIVITEITEN
Ben je tevreden met de extra acti-

viteiten die de WPZ organiseert? Hier 
vulden 14 leden JA in. Verbeteringen 
zijn natuurlijk altijd mogelijk, zo ook 
in onze communicatie naar de leden 
(wanneer is er een activiteit en welke 
inzet verwachten wij van vrijwilligers?) 
en hier proberen wij dan ook van te 
leren. De Pleistoceen-gerelateerde loca-
ties voor activiteiten zijn nu eenmaal 
beperkt, waardoor wij toch vaak bij 
dezelfde uitkomen.

TENTOONSTELLING
Bijna de helft geeft aan de jubileum-

tentoonstelling “Kijk wat ik gevonden 
heb!” (6 april – 29 september 2013, Het 

Natuurhistorisch te Rotterdam) zeker 
één keer bezocht te hebben en een 
aantal is zelfs vaker gaan kijken. Op-
vallend is dat de andere helft aangeeft 
helemaal niet gegaan te zijn, terwijl zij 
wel wilden. Wat is hier de reden voor? 
Een enkeling gaf aan dat het de reis-
afstand was, maar naar de rest kunnen 
wij enkel gissen.

De bezoekers waren heel positief 
over de uitwerking van de tentoonstel-
ling. De boodschap dat iedereen de 
vondst van de eeuw kan doen was voor 
bijna iedereen wel duidelijk. Slechts 
een enkeling vond de inhoud weinig 
informatief (zie Fig. 6). Leuke ideeën 
die werden geopperd vinden wij om 
een meer interactieve tentoonstelling 
te maken, of een permanente tentoon-
stelling in een bestaand museum. Voor 
alle ideeën geldt natuurlijk wel dat de 
ruimte, tijd en middelen beschikbaar 
moeten zijn. De jubileumtentoonstel-
ling vonden wij erg leuk om te orga-
niseren en om daarbij zoveel mogelijk 
leden te betrekken, maar het kostte het 
bestuur ook heel veel extra vrijwillige 
tijd en energie.

De kinderactiviteiten bij de ten-
toonstelling werden als goede aanvul-
ling gezien en vormen voor ons de 

inspiratie om publieke activiteiten en 
workshops te organiseren bij relevante 
tentoonstellingen in andere musea. Zo 
kunnen wij zowel de WPZ als onze le-
den met hun collecties en vaardigheden 
koppelen aan de museale wereld.

EXCURSIES
Ruim de helft van de reageerders 

was nog nooit meegeweest met een 
excursie en veelal vanwege andere ver-
plichtingen (62%). Een aantal nieuwe 
leden zijn dit jaar voor het eerst meege-
gaan en anderen (17%) hebben gewoon 
geen interesse. 

De locaties worden over het alge-
meen als positief ervaren (zie Fig. 7). 
Een enkeling vindt ze moeilijk bereik-
baar, maar dit jaar kon de organisatie 
wederom goede steun bieden bij het 
samenreizen.

Op de vraag of men vakantieda-
gen zou opnemen om mee te gaan, 
antwoordde ruim de helft positief, van 
één dag tot zoveel als nodig zou zijn 
(zie Fig. 8). Tevens zegt iets meer dan 
de helft te overwegen mee te gaan in de 
zomervakantie. Hierbij moeten wij wel 
in gedachten houden dat ruim de helft 
van de reageerders nog nooit is meege-
weest op excursie. Werk en gezin ma-
ken het de leden lastig om mee te gaan, 
ze moeten keuzes maken (is de locatie 
interessant genoeg?). Langer van tevo-
ren aankondigen en een busreis worden 
als motiverend ervaren. Voorstellen 
voor excursielocaties varieerden van de 
Oostvaardersplassen, onderzoekscentra 
en zandzuigerijen in Nederland tot 
Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, 
het Middellandse Zeegebied en Polen.

Sommige leden gaven aan interesse 
te hebben in meerdere zoekexcursies in 
binnen- en buitenland. Hierbij willen 
wij nogmaals benadrukken dat de WPZ 
geen reisorganisatie is en draait op een 
paar vrijwilligers met hun eigen drukke 
banen. Wij vinden het allemaal ook erg 
leuk om, naast de reguliere bijeenkom-
sten, activiteiten en excursies te orga-
niseren, maar hebben helaas beperkte 
tijd. Initiatief van leden is natuurlijk 
altijd welkom. Zo zijn de Maasvlakte 
2 excursies tot stand gekomen dankzij 
initiatief van Walter Langendoen en is 
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Jan Boes actief betrokken bij activi-
teiten in Museum Nieuw Land en De 
Groene Poort.

COMMISSIES
Wij vroegen de leden naar hun 

interesse om zich af en toe extra in 
te zetten voor de vereniging. Hierop 
hebben er 33 positief gereageerd. Wij 
hebben hier lijstjes van gemaakt welke 
wij zullen raadplegen wanneer hulp 
gezocht wordt en aanvullen wanneer 
nieuwe leden zich melden. Zo hebben 
wij dankzij deze enquête 26 potenti-
ele hulpjes bij de organisatie van een 
activiteit of bijeenkomst, 14 om ons 
te vergezellen bij fossielenbeurzen, 9 
geïnteresseerden in de Craniumredactie 
en 8 voor de excursiecommissie.

WAT WAS JE LEUKSTE 
EXCURSIE MET DE 
WPZ?

Op een gedeelde eerste plaats werden 
de 2013 excursie naar Maasvlakte 2 en 
de 2012 excursie naar Zuid-Engeland 
genoemd. Gevolgd door 2011 Messel, 
2007 Heidelberg, 2005 Wiesbaden, 
1999 Maasvlakte, nog langer geleden 
Bottrop, Eiffel, Neuwied en Kwin-
telooien, tot helemaal terug naar het 
begin, 1982, de oprichting van de WPZ 
in Rhenen.

BESTUUR
Natuurlijk waren wij ook benieuwd 

wat jullie van ons, het bestuur, vinden 
en dan met name de communicatie. Ge-
lukkig zijn jullie ruim tevreden. Enkele 
leden noemden de moeilijke bereik-
baarheid per telefoon en het niet altijd 
direct reageren op e-mails als slechte 
communicatie. Ook hier willen wij be-
nadrukken dat wij vrijwilligers zijn met 
drukke banen en andere verplichtingen, 
en niet 24/7 met de WPZ bezig kunnen 
zijn. Dringende zaken proberen wij wel 
altijd direct op te pakken.

Een enkeling heeft aangegeven aspi-
ratie voor een bestuursfunctie te hebben 
(zie Fig. 9) en ook deze namen houden 
wij in gedachten voor volgende vaca-
tures. Het viel ons echter wel op dat 
zowel voor bestuur als andere commis-
sies niet iedereen die nu een interesse 
aangeeft ook op de vorige vacatures 
gereageerd heeft.

CRANIUM
Een belangrijk onderdeel binnen de 

WPZ vormt natuurlijk ons tijdschrift. 
Het doet ons diepe deugd te zien dat de 
meerderheid (91%) de nieuwe lay-out 
een verbetering en professionalisering 
vindt. Een enkeling vindt dat de balans 
tussen wetenschappelijke artikelen en 
verenigingsnieuws teveel op weten-
schap ligt, maar dankzij de nieuwe 
indeling in rubrieken is duidelijk te 
zien dat Wetenschap slechts een paar 
artikelen per editie omvat. Die willen 
wij zeker niet inkorten, hoewel wij ook 
afhankelijk zijn van het aanbod door 
auteurs. Opmerkelijk is dan weer wel 
dat bij de vraag naar de leukste rubriek 
Wetenschap op 1 staat (zie Fig. 10).

Het niveau van de artikelen wordt 
door het merendeel goed bevonden, 
maar er zijn ook een groot aantal leden 
die sommige artikelen te moeilijk 
vinden en enkelen vinden de stof te 
makkelijk (zie Fig. 11). Hier willen wij 
hetzelfde reageren als bij het niveau 
van de lezingen: we moeten rekening 
houden met oude en nieuwe lezers, 
meer en mindere bekendheid van de 
lezer met bepaalde onderwerpen en 
auteurs hebben natuurlijk ook verschil-
lende niveaus van schrijven, zodat de 
moeilijkheidsgraad erg persoonlijk is. 
Wij zijn tevreden met de ontvangen 
reacties en de beschikbare variatie in de 
ontvangen artikelen en hopen dit nog 
lang vol te kunnen houden.

Een derde van de reageerders heeft 
zelf ook al eens voor Cranium ge-
schreven, een kwart speelt nog met de 
gedachte, en nog een derde heeft geen 
interesse om te schrijven. Diegenen 
die hebben aangegeven wel te willen 
schrijven, maar veelal nog onzeker 
zijn over hun eigen kunnen, worden 
gecontacteerd en waar nodig bijgestaan 

met schrijven.

Op de vraag of de nieuwe stijl, met 
verdeling in duidelijke rubrieken, mo-
tiveert om voor Cranium te schrijven, 
antwoordde 37% met nee en 30% 
met ja en 33% had geen mening. De 
redactie hoopt met de rubrieken vooral 
ook een inspiratiebron te bieden voor 
auteurs om in verschillende kaders te 
schrijven. Niet elke bijdrage hoeft een 
wetenschappelijk artikel te zijn.

De meerderheid vindt de aanwezige 
advertenties in Cranium prima (zie Fig. 
12). Slechts 17% ziet liever helemaal 
geen advertenties in ons tijdschrift. 
De redactie zal erop toezien dat er niet 
teveel advertenties bij komen, dat deze 
relevant zijn voor Cranium/WPZ en 
dat ze onopvallend blijven (zo is het nu 
beperkt tot 1 pagina aan het eind). Het 
grote voordeel van advertenties is wel 
dat hiermee de druk- en verzendkosten 
deels bekostigd worden, wat ervoor 
zorgt dat wij de contributies laag kun-
nen houden.

Er werden nog een aantal nuttige 
opmerkingen geplaatst bij dit onder-
deel, waarop wij hier graag kort willen 
reageren. Zo kwam het verzoek om 
uitgebreidere Nederlandse samenvat-
tingen bij buitenlandse artikelen, maar 
ook Engelse samenvattingen bij Neder-
landse artikelen – wij hebben onszelf 
met deze lay-out hierin enigszins een 
beperking opgelegd, want het moet 
wel allemaal in het format en binnen 
de pagina’s passen, maar wij zijn deze 
editie weer aan het puzzelen geweest 
met Engelse samenvattingen voor onze 
buitenlandse leden.

Er wordt steeds vaker gevraagd 
om een determinatiehandleiding voor 
fossielen – wij zijn de mogelijkheden 
hiervoor aan het inventariseren. Ook 
werd een foto-overzicht van recente 
leuke vondsten door leden, zoals het 
tentoonstellingsoverzicht, genoemd 
– hiervoor moeten de leden dan wel 
materiaal aandragen, zoals wij wel zien 
langskomen op Facebook. Er zouden 
wel vaker persoonlijke kennismakingen 
met leden gepubliceerd mogen worden 
– de rubrieken Interview en Collectie 
zullen zeker terugkomen. En er werd 
het idee geopperd van een pasfoto 
van de auteurs bij de artikelen – leuk 
idee, maar hiervoor is momenteel geen 
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ruimte in onze layout en we moeten 
polsen of auteurs dit wel willen.

Ideeën en artikelen voor Cranium 
zijn natuurlijk altijd welkom, dus neem 
vooral contact op met de redactie, ook 
als je met vragen zit of wel wat schrijf-
hulp kunt gebruiken.

WEBSITE 
Voor de moderne mens heeft de WPZ 

ook een nieuwe website. Een enkeling 
gaf toe deze dagelijks te bezoeken, 
terwijl de meerderheid deze slechts 2x 
per maand tot 1x per jaar bekijkt. Bij de 
pagina’s die dan bezocht worden zijn 
het nieuws, de agenda en activiteiten 
het belangrijkst (zie Fig. 13).

Wij hebben sinds april een webmas-
ter bij het bestuur, die helaas wegens 
gezondheidsproblemen zich nog niet 
volledig op zijn taak heeft kunnen 
richten. De bedoeling van deze nieuwe 
vaste functie binnen het bestuur is 
wel dat er met grotere regelmaat WPZ 
nieuws en activiteiten aangekondigd 
worden op de website, en er ook weer 
verslagen van voorbije bijeenkomsten 
en activiteiten gepubliceerd zullen 
worden. Voor artikelen die op andere 
nieuwssites gepubliceerd worden geldt 
een copyright, wat betekent dat wij 
leuke nieuwsberichten over pleistocene 
zoogdieren niet zomaar kunnen kopi-
eren naar onze website, maar de tekst 
moeten herschrijven en er nieuw (vrij 
te gebruiken) beeldmateriaal bij moeten 
zoeken. Hier hebben wij doorgaans 
geen tijd voor in de korte periode voor 
een bericht weer oud nieuws is. Het is 
daarom makkelijker om zulke nieuws-
berichten te delen via onze Social Me-
dia kanalen en onze website te vullen 
met onze eigen nieuwsberichten.

SOCIAL MEDIA
Op het moment van schrijven heeft 

de WPZ Facebook pagina 297 likes, 
de Facebook groep 139 leden, Twitter 
_WPZ_ 116 volgers en de  LinkedIn 
pagina 35 leden.

De helft van de reageerders zit al op 
Social Media en de enkeling die ons 
daar nog niet volgde zegt dat na het 
invullen van de enquête te gaan doen.

De website, Twitter en Facebook 
accounts zijn aan elkaar gelinkt, 
zodat nieuwsberichten van de website 
automatisch op de Facebook pagina 
verschijnen, vandaar gaan foto’s en 
berichten automatisch naar Twitter en 
alle Tweets zijn weer te lezen in een 
aparte tab op de Facebook pagina. Ook 
nieuwe foto’s op onze Flickr pagina 
worden met een berichtje aangekon-
digd op Facebook en Twitter.

CONCLUSIE

Hoe tevreden zijn de leden over het 
algemeen met hun lidmaatschap? Heel 
tevreden! (zie fig. 14)

Slechts een enkeling denkt er wel 
eens over om het lidmaatschap op te 
zeggen, wat wij natuurlijk heel jammer 
vinden. Wij hopen dat de uitslag van 
deze enquête en onze acties en reacties 
daarop hier verbetering in kan brengen.

WAT IS JE MOOISTE WPZ-HERINNERING?

(in willekeurige volgorde)

* Met fossielen naar Klaas Post gaan en daar leren over de (Werkgroep) 
Pleistocene Zoogdieren;

*Mijn eerste wetenschappelijke presentatie;

*Kennismaken met deskundigen (en uiteindelijk conservator van Ecomare 
worden);

*Botten determineren;

*Boekpresentatie “De Sabeltandtijger uit de Noordzee”;

*Leren wat het betekent om onderzoek te doen;

*Dat de WPZ al 30 jaar met hetzelfde doel werkt, met succes;

*De tentoonstelling “Kijk wat ik gevonden heb!”;

*Een complete verzameling Craniums;

*Het Maasvlakte weekend;

*De bijeenkomsten;

*Lid worden!


