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Notulen Algemene Ledenvergadering van de WTKG gehouden 

op 5 april 2014 in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Aanwezige bestuursleden: Henk Mulder (voorzitter), Ronald Pouwer (secretaris), Martin Cadée (penningmeester), Stef Mermuys (geologisch se-
cretaris), Adrie Kerkhof (Afzettingen), Arie Janssen (CR), Sylvia Verschueren (webmaster), Ton Lindemann (webmaster), Harry Raad (bibliotheek). 
Afwezige bestuursleden: Bram Langeveld (PR).
Afmeldingen overige leden: Kees Peeters, Ben Roest, Dick Mol, Cor Karnekamp, Bert van der Valk, Frank Wesselingh. 
Aanwezige leden (incl. bestuur): 20.

1 Opening
Voorzitter Henk Mulder opent de vergadering om 11:05 
en heet iedereen van harte welkom. Martin Cadée heeft 
wat problemen met het vervoer en komt wat later. De 
financiële zaken worden daarom als een van de laatste 
punten behandeld. 

2 Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
Henk heet Arie Janssen welkom achter de bestuurs-
tafel; na terugkeer in Nederland kan hij weer aanwezig 
zijn bij de ALV. 
Arie biedt 4 originele steendrukken met mollusken-
afbeeldingen aan ter veiling voor de kas.
Deze ALV valt wederom samen met de uitreiking van de 
Van der Lijn-prijzen. Dit jaar is Albert Hoekman (geen 
WTKG-lid) de gelukkige. Bram Langeveld en Dick Mol 
zijn afwezig tijdens deze ALV om in Schokland aanwe-
zig te kunnen zijn.
Er zijn nieuwe flyers gemaakt en gedrukt en ieder wordt 
verzocht om een bosje mee te nemen om uit te delen.
Ruud Wiggers is in december getroffen door een zware her-
senbloeding. Hij is opgenomen in een verpleeg huis. Na-
mens de ALV zal er een attentie bij hem worden bezorgd.
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 14 december 2013 
zijn Adrie Kerkhof en Stef Mermuys tot ereleden be-
noemd. Dat had formeel tijdens een ALV gedaan moeten 
worden. De huidige ALV gaat met algemene stemmen 
definitief akkoord met de benoeming van Adrie en Stef. 

3 Notulen ALV 13 april 2013
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

4 Jaarverslagen 2013
De jaarverslagen worden samen met de daarbij beho-
rende agendapunten behandeld (b.v. verslag penning-
meester gecombineerd met begroting 2014 en overige 
financiële zaken die in 2014 spelen). De nummering 
van de agendapunten in dit verslag wijkt daardoor af 
van de agenda zelf. Tenzij anders vermeld zijn er geen 
opmerkingen over de diverse jaarverslagen.

5 Secretariaat – Bijeenkomsten 2014
Dit jaar hebben zich al 14 nieuwe leden aangemeld. De 
trend van de voorgaande jaren lijkt zich voort te zet-
ten. Actief PR-beleid, werving in het veld, Miste-actie 
en facebook werpen hun vruchten af.
Komende maanden zijn er weer enkele verenigings-

dagen in Naturalis. In november vindt de najaarsver-
gadering plaats. In december is er gelegenheid om de 
collectie van Naturalis te bezoeken. Deze dag, waarop 
ook diverse workshops worden gegeven, wordt samen 
met de WPZ georganiseerd. 

6 Geologisch secretariaat – Excursieplannen 2014
De met een klein gezelschap uitgevoerde excursie naar 
het Isle of Wight was geslaagd.
De paasexcursie gaat naar het Bekken van Parijs. Eddy 
Spijkerman zal deze leiden. In maart is er een voorexcur-
sie geweest waarbij een aantal goede locaties is bezocht.
Verder zijn er nog geen concrete plannen, maar er wordt 
nagedacht over een excursie in het najaar.
Adri Burger meldt nog eens dat er in Terneuzen een 
nieuwe sluisput wordt gegraven en dat dat wellicht een 
interessante excursie op kan leveren.
Er wordt binnekort een nieuwe suppletie bij Baarland 
uitgevoerd. Dat levert waarschijnlijk weer interessant 
materiaal uit het oostelijk deel van de Westerschelde op.

7 Cainozoic Research
De in juni uit te brengen aflevering zal o.a. twee arti-
kelen over otolieten en een artikel over Neptunea uit 
het Plioceen van België bevatten.
Voor het decembernummer is een groot artikel over de 
haaientanden van Malta toegezegd. Mocht dat niet op 
tijd klaar zijn (en die kans zit er in), dan zal een om-
vangrijk artikel van Maarten van den Bosch over de 
Oligocene lithostratigrafie van de Achterhoek en Twen-
te worden geplaatst. In CR zal dit artikel uiteraard in het 
Engels verschijnen. De vertaling wordt, zonder kosten, 
uitgevoerd door ons erelid John Jagt. Maarten wil ook 
graag een Nederlandse versie. Er wordt nog nagedacht 
over hoe dat kan worden gerealiseerd. 

8 Afzettingen
De aanwezigen geven redacteur Adrie Kerkhof com-
plimenten voor de vernieuwde opmaak.
Voor het volgende nummer zullen Bram Langeveld en 
Dick Mol een groot artikel leveren en er zitten al wat 
ander stukken in de pijplijn.
 

9 Tijdschriften digitaal
Henk Mulder legt aan de aanwezigen de vraag voor of Af-
zettingen (ook) in digitale vorm zou moeten verschijnen. 
Er zijn diverse voorstanders van een papieren uitgave. En-
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kelen zien een volledig digitale uitgave wel zitten. Om zo-
wel een papieren als een digitaal abonnement aan te bieden 
heeft nogal wat consequenties. Drukkosten van een flink 
kleinere oplage zullen nauwelijks lager zijn dan nu het ge-
val is, wat betekent dat leden met een papieren abonnement 
veel duurder uit zullen zijn. Verzendkosten kunnen lager uit-
vallen, maar dan alleen als de kosten van losse verzendin-
gen lager zijn dan die van ons huidige partijenpost tarief. 
Veel aanwezigen zien in dat papier er de komende jaren 
steeds verder uitgaat en dat we als vereniging de komende 
jaren een plan moeten ontwikkelen om daarop in te haken.
Mededelingen WTKG, Contributions, Cainozoic Re-
search en Afzettingen zullen in de loop van dit jaar via 
een door Naturalis onderhouden portal via internet be-
schikbaar komen. Dit wel met een vertraging van 3 jaar 
om lidmaatschap extra aantrekkelijk te houden.

10 Public Relations
Zoals al eerder is gemeld is PR-man Bram Langeveld 
niet aanwezig. Henk spreekt z’n lof uit over wat Bram 
voor de WTKG voor elkaar krijgt en de vergadering is 
het daar volledig mee eens.

11 Website
Aan de website wordt het gebruikelijke onderhoud uit-
gevoerd. De jubileumpagina zal worden geïntegreerd 
met de rest van de site. Er wordt gewerkt aan een nieu-
we ‘klassieke vindplaats’ en het resultaat zal op de web-
site komen te staan.
Er is uit de statistieken niet op te maken of bezoekers 
lid zijn of niet. Wel is uit contacten duidelijk dat leden 
met name belangstelling hebben voor de soortenlijs-
ten en de klassieke vindplaatsen.

12 Bibliotheek
De afgelopen 5 jaar is er zeer sporadisch iets uitge-
leend. Niet-courante zaken zijn via het Natuurhisto-
risch Museum Rotterdam afgestoten.

13 Financiën
Penningmeester Martin Cadée legt uit dat de hoge pro-
ductiekosten voor CR in 2013 niet alleen te maken heb-
ben met het dikke Karaman-nummer van december, 
maar ook met de uitgave van een aflevering in juli en 
met een laat binnengekomen rekening voor drukwerk 
dat in 2012 was uitgevoerd.
Het Miste-dossier is nog niet afgesloten omdat de put 
nog moet worden dichtgemaakt en de kosten daarvoor 
(inclusief vernieuwing drainage) bij ons in rekening zul-
len worden gebracht.
Victor van Hinsbergh vraagt zich af of de begrote € 300,- 
voor werving niet te laag is en daardoor de (declaratie-)
mogelijkheden beperkt. Martin antwoordt dat wervings-
acties vaak meer opleveren dan ze kosten (o.a. verkoop 
zoekkaart) en dat de post ‘onvoorzien’ kan worden ge-
bruikt om eventuele meerkosten voor werving te dekken.
De begrote opbrengst van € 500,- van de verkooptafel 

is een mooi streven.
Adri Burger vraagt zich af waarom er in 2014 veel min-
der contributie binnenkomt dan in de voorgaande jaren. 
Dit komt omdat er al veel contributie voor dit jaar in 
2013 is overgemaakt.

14 Kascommissie 
Lodewijk Reehorst doet namens de kascommissie ver-
slag. De financiële administratie is in orde bevonden en 
er wordt aan de ALV voorgesteld om décharge te verle-
nen. Aldus gebeurt.
De kascommissie doet enkele aanbevelingen. In verband 
met de toenemende kosten voor de tijdschriften wordt 
geadviseerd om na te denken over het in digitale vorm 
uitgeven van een of beide tijdschriften. Ook wordt ge-
adviseerd om de bezittingen van de vereniging te in-
ventariseren en als kapitaal in de balans op te nemen.
Victor van Hinsbergh is na twee jaar aftredend als lid van 
de kascommissie. Gedurende de vergadering meldt zich 
geen vervanger. Later op de dag wordt Marian Helwerda 
bereid gevonden om in de kascommissie plaats te nemen.

15 Contributieverhoging
De laatste contributieverhoging was in 2004. Druk- en 
verzendkosten van de tijdschriften zijn in de tien jaar daar-
na aanzienlijk gestegen. Zo werd Afzettingen jarenlang 
voor een vriendenprijs bij de VU in Amsterdam gedrukt. 
Daar is vorig jaar een eind aan gekomen. We zijn naar 
een nieuwe, goedkopere (en betere) drukker overgestapt 
maar de prijs is nog steeds veel hoger dan de vrienden-
prijs van weleer. Groei van inkomsten door groei van het 
ledenaantal is niet voldoende om de gestegen kosten te 
dekken. Het bestuur stelt dan ook voor om de contributie 
met ingang van 2015 te verhogen volgens het op p.33 van 
Afzettingen 35(1) vermelde schema. De ALV gaat hier-
mee akkoord. De verhoging wordt door de aanwezigen 
als reëel bestempeld en het lidmaatschap wordt, in ver-
gelijking met andere verenigingen, ook na verhoging nog 
steeds als goedkoop beschouwd. Er is wel de vrees dat 
enkele leden mogelijk zullen afhaken ivm de verhoging.

16 Bestuurssamenstelling
Martin Cadée (penningmeester) en Ronald Pouwer 
(secretaris) zijn aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar. 
Stef Mermuys (geologisch secretaris) is aftredend en 
herkiesbaar voor 1 jaar. Ronald Pouwer stelt zich be-
schikbaar als opmaakredacteur van CR. De vergadering 
gaat akkoord met alle vier de benoemingen.

17 Rondvraag
Arie Janssen memoreert het plotseling overlijden van 
Günter Wienrich in februari van dit jaar.

18 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12:10.

Ronald Pouwer, secretaris, 8 april 2014


