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Jaarverslagen over 2016
Jaarverslag secretaris over 2016
Bijeenkomsten
De WTKG heeft in 2016 vier bijeenkomsten gehouden die
redelijk tot goed werden bezocht. Zoals in het vorige jaarverslag is vermeld zijn we als WTKG niet meer structureel
verbonden aan de verenigingsdagen in Naturalis. Incidentele bijdragen vonden dit jaar ook niet plaats.
Tijdens de winterbijeenkomst van 30 januari in De Groene Poort in Boxtel gaf Bernie Landau een interessante lezing over het Redonien van West-Frankrijk. Hij ging in
op de mollusken-associaties, hun ouderdom en hun paleoecologische betekenis. Met name voor de oudste associatie (Mioceen) is een reconstructie van het milieu nog niet
goed te geven. ‘s Middags was er gelegenheid om materiaal van Miste te determineren. Hier werd door een groot
deel van de ca. 25 aanwezige leden gebruik van gemaakt.
Op 9 april werd de voorjaarsbijeenkomst met Algemene Leden Vergadering, ondertussen traditiegetrouw, gehouden in
het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Om meer leden
naar de ALV te laten komen is net als in 2015 besloten om
deze niet meer aan het begin van de dag maar halverwege
te programmeren. Met een opkomst van 31 leden is deze
opzet geslaagd te noemen. Omdat de eerste spreker vertraging had met de trein werd het programma gewijzigd. Als
eerste spreker kwam nu Dr Bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam aan het woord. Hij vertelde over het
eten van hun eigen mest (coprophagie) door mammoeten,
aan het licht gebracht door onderzoek aan schimmels in
bewaard gebleven mammoetmest. Dit was kennelijk een
nuttige gewoonte omdat met het eten van mest belangrijke,
door de darmflora geproduceerde vitaminen konden worden opgenomen. Na de lunch was het tijd voor de ALV.
Een verslag hiervan is opgenomen in Afzettingen 37(2),
p. 67-68 (juni 2016). De tweede lezing werd gegeven door
Riaan Rijken. Hij ging in op de geologie in de buurt van
het Banjaardstrand op Noord-Beveland en de bijzondere
schelpenfauna die er te vinden is. De veranderde dynamiek
aan dit deel van onze kust en de hierdoor noodzakelijke
zandsuppleties hebben van dit strand een rijke vindplaats
van fossielen gemaakt.
De zomerbijeenkomst van 4 juni in Geologisch Museum
Hofland in Laren werd door 21 leden bezocht. Onze nieuwe geologisch secretaris Jef de Ceuster keek terug op de
50 jaar die hij in de kleigroeven van Rumst-Terhagen heeft
verzameld. Uiteraard ging hij ook in op de recente WTKGexcursies naar Rumst en de mogelijkheden die daar de komende jaren voor onze vereniging liggen. ‘s Middags werd
de start van de lezing door Arie Janssen verstoord door een
haperende beamer. Nadat het probleem na een half uur was
opgelost en enkele zojuist vertrokken leden waren teruggeroepen vertelde Arie een boeiend verhaal over de ge-

schiedenis van het afbeelden van paleontologische en andere natuurhistorische objecten. Beginnend bij de gravures van Rembrandt, via steendrukken uit de 19e eeuw, tekeningen en fotografie uit de 20e eeuw tot CT-scans uit de
21e eeuw werd een enorme verscheidenheid aan technieken getoond. Bijzonder waren de draaibare 3D-beelden
van kleine planktonische slakjes.
Op 12 november waren we voor de wintervergadering te
gast in het nieuwe museum Historyland in Hellevoetsluis.
De ca. 35 aanwezige leden hebben ongetwijfeld allemaal
dit fraaie privémuseum bekeken. De dag had als thema
‘Fossielen uit het Eurogeulgebied’. Als eerste hield Dick
Mol een lezing over de fossiele zoogdierfauna’s die dankzij vistochten en de aanleg van Maasvlakte 2 uit het gebied
bekend zijn. Deze vondsten hebben diverse nieuwe en aanvullende inzichten opgeleverd over de soorten die hier gedurende het Pleistoceen hebben geleefd. Bram Langeveld
nam ons mee in zijn onderzoek aan vogel- en visresten van
de Zandmotor en Maasvlakte 2. Door gebruik te maken van
uitgebreide vergelijkingscollecties, zoals die van het Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen,
is een goed beeld ontstaan van de tientallen soorten vogels
en vissen die hier tijdens het Pleistoceen voorkwamen. Als
laatste hield Peter de Bruijn een lezing over de fossiele mollusken van Maasvlakte 2, waarin hij ondermeer inging op
de stratigrafische en geografische herkomst van de diverse soorten. Aan het eind van het programma was nog tijd
ingeruimd voor bijdragen van leden. Tom Meijer maakte
van de gelegenheid gebruik om een uitgebreide uiteenzetting te houden over de dynamiek in voorkomen van de bivalve Corbicula tijdens het Kwartair.
Bibliotheek
Bibliothecaris Harry Raad heeft het volgende te melden:
De bibliotheek is bijgehouden door plaatsing van het binnengekomen materiaal van ruilabonnementen. Er zijn geen
aanvragen geweest bij de bibliothecaris. Wel is de bibliotheek binnen Het Natuurhistorisch geraadpleegd voor onderzoek. Er is een schenking gedaan door de Stichting
Schepsel Schelp, een uitgave in twee delen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum.
Bestuur
Het bestuur is in 2016 vier keer bij elkaar gekomen.
Tijdens de ALV op 9 april vonden diverse wisselingen
binnen het bestuur plaats. Geologisch secretaris Stef Mermuys heeft na heel veel jaren trouwe dienst eindelijk een
opvolger gekregen in de persoon van Jef de Ceuster. Sylvia Verschueren en Ton Lindemann hebben hun werk als
webmasters na ongeveer 15 jaar overgedragen aan Bram
Langeveld, die dit als onderdeel van de PR-activiteiten zal
voortzetten. Henk Mulder heeft het voorzitterschap na 9
jaar overgedragen aan Victor van Hinsbergh.
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Al eerder in het jaar heeft Arie Janssen zich uit het bestuur
teruggetrokken.
Leden
De samenstelling en veranderingen in het ledenbestand
zien er als volgt uit:
Code

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2016

L

Leden

SL

Seniorleden

239

256

15

JL

19

Jeugdleden

8

7

EL

Ereleden

5

5

HA

Huisgenootleden
met Afzettingen

3

3

29

31

2

2

HL

Huisgenootleden

HJL

Huisgenootjeugdlid

IL

Instituutsleden
Subtotaal

11

10

312

333

RA

Ruilabonnementen

16

15

AE

Associate Editors

2

3

PR

PR (Koninklijke Bibl. &
Zoological Record)

2

2

332

353

Totaal

Ronald Pouwer, secretaris

Jaarverslag penningmeester over 2016

Ook dit jaar is het aantal leden weer gestegen, nu met 21
leden. Waar andere natuurhistorische verenigingen moeite
hebben om het ledental op peil te houden of vaker nog te
maken hebben met een slinkend ledenbestand lukt het de
WTKG al vele jaren om te groeien. Dat is goed te zien aan
het verloop in de afgelopen 13 jaar van het aantal gewone
leden (eerste deel van bovenstaand overzicht). Sinds 2011
is er een groei van maar liefst 50% opgetreden!
333
312
290
268
248

234

16
20

14

15
20

20

12

13
20

20

11

219

20

10

09

223

20

222

20

08

07

220

20

224

20

06
20

05

231

20

20

04

245

In 2006 en 2007 zakte het ledental wat in en bleef daarna
tot en met 2011 gelijk. Vanaf 2012 was er elk jaar een toename van 15 tot 34 leden, waaronder veel jeugdleden. Dit
heeft voor een belangrijk deel te maken met het aantreden
van Bram Langeveld als PR-man, en de daaruit voortkomende activiteiten op fossiel.net, facebook en de fossiel.
net-beurzen in Nederland en België. Ook de graafactie in
Miste (2013) en de excursies op Maasvlakte 2 en in de Rupelstreek hebben diverse nieuwe leden opgeleverd. Zichtbaar zijn als actieve vereniging zorgt dus voor vernieuwing en groei.

Dit jaar is met een positief saldo van € 3254. Maar dit komt
geheel voor rekening van de vooruitbetaalde contributies,
die € 3532 bedragen.
De verkooptafel leverde dit jaar € 358 op, een welkome
aanvulling van de kas!
De rente inkomsten zijn natuurlijk weer gedaald, dat zal
voor 2017 niet anders zijn.
De lagere inkomsten CR vergeleken met vorig jaar worden veroorzaakt doordat dit alleen de inkomsten voor Vol.
16 no 1 betreft. De inkomsten en kosten voor Vol. 16 no
2 vallen ook in het boekjaar 2017, vandaar dat de kosten
post voor CR ook lager is uitgevallen.
De Excursie kosten betreft de aanschaf van een EHBOtrommel en de aanschaf van hesjes voor excursiegangers.
De post ledenvergadering betreft de boekenbonnen voor
de lezinghouders en de zaalhuur, deze post wordt wel ieder jaar hoger omdat veel instellingen hun zaal niet meer
gratis ter beschikking stellen. Ook is een aantal keren gratis koffie aan de deelnemers verstrekt, die natuurlijk wel
verrekend moet worden.
De bestuurskosten vielen wat hoger uit omdat 4 bestuursleden dit jaar na vele actieve jaren afscheid namen.
Voor 2017 staat een groot negatief saldo begroot. Dit heeft
verschillende oorzaken.
De contributie inkomsten zijn wat lager ingeschat omdat
er al veel contributie voor 2017 in het boekjaar 2015 ontvangen is. De kosten voor CR 16 no 2 en Afzettingen no
4 samen bedragen € 3500, met daarbij nog ruim € 1000
voor de verzending.
Ook zal in 2017 de rekening voor de drainage van het weiland van de Jubileum Miste-graafactie van 2013 binnenkomen, die geschat wordt op ongeveer € 2000.
Voor 2016 stond hier € 500 voor begroot, dus dat is een tegenvaller. Dit verklaart de post van € 2500 voor excursies
in 2017. De post excursie bijdragen is opgevoerd voor de
verkoop van de WTKG-hesjes.
Het begrootte tekort voor 2017 wordt natuurlijk voor een
belangrijk deel gedekt door het positieve saldo van 2016.
De drainage rekening wordt betaald uit de reserves, die
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Financieel overzicht WTKG over 2016
2014
werkelijk
Baten

Contributies lopend jaar

€

Contributies voorgaande jaren

5.764,-

2015
begroot
€

7.000,-

2015
werkelijk
€

146,-

Vooruitbetaalde contributies

€

8.000,-

2016
werkelijk
€

181,-

2.757,-

Vrijwillige extra bijdragen

6.931,-

2016
begroot

8.043,-

2017
begroot
€

6.500,-

105,-

1.856,-

3.532,-

54,-

0,-

62,-

0,-

100,-

Verkooptafel

1.226,-

100,-

271,-

100,-

358,-

100,-

Excursiebijdragen

2.500,-

0,-

0,-

0,-

0,-

300,-

559,-

330,-

331,-

200,-

206,-

100,-

6.749,-

3.000,-

3.540,-

3.000,-

1.487,-

3.500,-

705,-

0,-

657,-

200,-

485,-

200,-

€ 20.460,-

€ 10.430,-

€ 13.829,-

€ 11.500,-

€ 14.316,-

€ 10.700,-

€

€

€

€

€

€

Rente
Inkomsten CR
Diversen
Totaal baten

Lasten

Cainozoic Research productie
Afzettingen productie

4.178,7.302,-

4.000,-

4.092,-

4.200,-

2.099,-

5.000,-

4.457,-

4.200,-

3.338,-

0,-

4.500,4.000,-

Verzending tijdschriften

2.277,-

2.500,-

3.137,-

3.000,-

3.247,-

3.500,-

Excursies

3.000,-

1.500,-

0,-

500,-

552,-

2.500,-

506,-

600,-

541,-

600,-

742,-

800,-

76,-

200,-

116,-

200,-

236,-

200,-

Ledenvergaderingen
Kosten bestuur
Aanspr. Verz./K.v.K.

349,-

350,-

- 43,-

300,-

176,-

200,-

Kosten Website

130,-

200,-

152,-

200,-

206,-

200,-

Werving

504,-

300,-

100,-

300,-

170,-

250,-

Kosten bank

133,-

150,-

149,-

200,-

154,-

200,-

5,-

50,-

0,-

50,-

22,-

50,-

Onvoorzien

Incasso kosten

265,-

500,-

211,-

500,-

120,-

500,-

Jubileum kosten

832,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

€ 19.557,-

€ 15.350,-

€ 12.912,-

€ 14.250,-

€ 11.062,-

€ 16.900,-

903,-

- 4.920,-

917,-

- 2.750,-

3.254,-

- 6.200,-

€ 20.460,-

€ 10.430,-

€ 13.829,-

€ 11.500,-

€ 14.316,-

€ 10.700,-

Totaal lasten
Jaar saldo
Totaal (controle)

Kapitaal

Inventaris
ASN-bank-Ideaal sparen
ING Bankrekening
Kas
Depot TNT-post
Jaar eindsaldo

€

2014

1,-

€

2015

1,-

€

2016

1,-

21.965,-

19.296,-

19.502,-

2.830,-

3.416,-

6.761,-

- 2.962,-

39,-

- 258,-

85,-

85,-

85,-

€ 21.919,-

€ 22.837,-

€ 26.091,-
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mede opgebouwd zijn door de inkomsten van de Miste
graafactie van 2013. In totaal wordt de Miste graafactie
hiermee bijna bugettair neutraal.
Voor 2018 lijkt het me verstandig om een contributie verhoging door te voeren om de oplopende kosten van vooral
de verzending te kunnen blijven dekken.
M.C. Cadée, penningmeester WTKG

Jaarverslag geologisch secretariaat
over 2016 (inclusief voorbereiding 2017)
In 2016 werden er 2 strand-excursies (Maasvlakte 2 o.l.v.
BramLangeveld en Banjaardstrand o.l.v. Riaan Rijken), 4
groeve- excursies en 1 last-minute werf-excursie georganiseerd. De groeve-excursies telden elk een gemiddelde van
ongeveer 25 deelnemers. Bestemming van deze excursies
was de kleigroeve van Wienerberger te Rumst, waar verzameld kon worden in oligocene en miocene afzettingen.
De last-minute excursie naar een tijdelijke bouwput te Berchem bij Antwerpen telde 30 deelnemers, maar er hadden
veel meer excursies kunnen zijn indien zich op deze werf
met andere verzamelaars geen problemen hadden voorgedaan! Hier werd verzameld in midden-miocene en vroegpliocene afzettingen.
Bij het opmaken van het programma voor 2017 werd vastgesteld dat er zich de laatste jaren grondige wijzigingen
hebben voorgedaan in het organiseren van excursies.
Ten eerste is het aantal te bezoeken groeves en natuurlijke
ontsluitingen de laatste jaren fel afgenomen doordat ze ofwel natuurgebied, ofwel stortplaats voor allerhande afval
geworden zijn. Daarenboven is een excursie organiseren
naar een ontsluiting die er al jaren verlaten bij ligt en ondertussen door honderden of duizenden verzamelaars bezocht
werd, niet interessant meer. Daar valt niets meer te beleven.
Ten tweede is de wetgeving voor wat betreft veiligheid en
verantwoordelijkheid strenger geworden. Daardoor ontstaat bij de groeve-uitbaters of eigenaars een trend van
overbeveiliging met als gevolg het niet meer verschaffen
van een toelating tot het betreden van de groeves in actie.
De tijd dat men aan de machinist van de bagger of aan de
kraanman vroeg om eens even wat fossielen te mogen komen verzamelen is al lang voorbij!
Om aan de tegenwoordig gestelde voorwaarden te voldoen werd er binnen de WTKG een excursiereglement en
een excursie-inschrijvingsformulier, met betrekking tot de
verantwoordelijkheid ingeval van ongeval of schade, voor
deelname aan de excursies opgesteld.
Aangezien op lange termijn de mogelijkheden voor het organiseren van geologische of paleontologische excursies
naar groeves vrijwel nihil zullen worden, wordt er momenteel gewerkt aan een duurzame samenwerking met de directies van de nu nog resterende actieve groeves in het ge-
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bied rond Antwerpen. Voor de WTKG betreft dat hier de
kleigroeves van Rumst en Kruibeke. In 2017 zullen naar
deze beide groeves samen 7 excursies ingericht worden.
Deze samenwerking zal ons de mogelijkheid bieden om
ook in de ‘verre’ toekomst nog excursies te kunnen blijven organiseren.
Ten slotte is er ook nog een excursie naar het Krijt gepland.
In alle ijver werden de ‘geologische tijdsgrenzen’ van de
WTKG overschreden. De toelating is er nu, dus laat ons er
dan ook maar gebruik van maken. Mogelijk is het de laatste
keer dat we nog eens in een krijtgroeve kunnen verzamelen. In zuid-oost Limburg worden bijna alle groeves verboden toegang voor verzamelaars.
Een terugblik op het jaar 2016 is zeker bevredigend, dit
mede door de grote aantallen tevreden deelnemers aan de
excursies.
Jef De Ceuster, geologisch secretaris WTKG

Verslag 16de jaargang van Cainozoic
Research
Volume 16 voor het jaar 2016 verscheen in de twee gebruikelijke afleveringen, in juni en december, met een omvang
van in totaal 229 pagina’s, waarvan drie in kleurdruk. Er
werden zeven artikelen gepubliceerd, van in totaal elf auteurs. Alle artikelen verschenen in het Engels, en bevatten, met slechts één uitzondering onderwerpen betreffende molluskensystematiek of –literatuur. en dan ook nog
uitsluitend over gastropoden. Eén artikel behandelde een
meer algemeen onderwerp van paleo-oecologische aard.
Het toenemende aantal artikelen over mollusken vindt de
redactie best een probleeem, want CR moet niet een molluskentijdschrift zijn. Wellicht moet een wat meer actieve werving plaats gaan vinden bij potentiële auteurs voor
andere fossielgroepen of meer algemeen geologische onderwerpen. Anderzijds is de serie monografieën, zoals die
over de Pigeon Blanc-Redonienfauna’s wel van groot belang. Het zijn omvangrijke manuscripten met fraaie afbeeldingen, en de vervolgafleveringen zijn in principe ook aan
CR toegezegd. Een volgende aflevering ervan is inmiddels
al in voorbereiding voor de 17de jaargang.
In de aflevering van december werd een nieuwe associate
editor geïntroduceerd, Dr Alexandr Guzhow, onderzoeker op het paleontologisch instituut in Moskou. Alexandr
maakt zich ook op andere manier zeer verdienstelijk voor
de WTKG, namelijk door het beschikbaar stellen van door
hemzelf vervaardigde kwaliteit-pdf’s van klassieke literatuur via de WTKG Facebookpagina, wat door velen erg
op prijs wordt gesteld.
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Ondergetekende dankt hierbij auteurs, reviewers, en in het
bijzonder de technisch redacteur Ronald Pouwer, voor een
plezierige en nuttige samenwerking. Ook de samenwerking
met drukkerij Uniqo te Noordwijk verliep gladjes. Bij beide
afleveringen van CR was een gecombineerde verzending
met Afzettingen mogelijk, wat een financieel aantrekkelijke mogelijkheid is. Ook de hulpploegen bij de verzendingen dank ik voor hun onmisbare assistentie.
Uw, zoals dat zo mooi heet, ‘managing editor’ bereikt in
het jaar 2017 zijn tachtigste. En hoewel hij het redactiewerk nog met veel plezier doet, wordt het, zoals al eerder
aangegeven, voor het WTKG bestuur hoog tijd om naar
een opvolger uit te zien.
Arie W. Janssen, eindredacteur Cainozoic Research

Jaarverslag Afzettingen over 2016
Het maartnummer opende met een niet eerder gepubliceerd
verslag door Maarten van den Bosch van een onderzoek uit
1972 over de voormalige groeve Russel-Tiglia-Egypte bij
Tegelen. Peter Moerdijk volgde met een artikel over ichnofossielen op de brachiopode Pliothyrina sowerbyana en
Gerhard Cadée schreef over schelpreparatie bij Scaphella
lamberti. Tot slot werd het verloop van de Maasvlakte 2
excursie van oktober afgelopen jaar beschreven door Bram
Langeveld en Stef Mermuys.
Het juninummer was geheel gereserveerd als tweede Mistenummer. De eerste bijdrage aan deze ‘Miste Special - 2’
kwam van Ton Lindemann en Sylvia Verschueren en droeg
de titel ‘Misteglas: vulkanisch of hoax?’. Hierna werd een
uitgebreid artikel van John Jagt geplaatst waarin hij de
stekelhuidigen van Winterswijk-Miste behandelde. In het
derde artikel boog Sylvia Verschueren zich over het kleinste gruis uit Miste. En de laatste bijdrage, over de kreeftachtigen van Winterswijk-Miste, was van John Jagt, René
Fraaije en Barry van Bakel.
Een van de Miste artikelen kon door tijdsdruk niet meer in
het juninummer worden geplaatst, dus verscheen als ‘toetje’ in het oktobernummer: ‘Oude en nieuwe Miste-Cancellaria’s en enkele naamswijzigingen’ van Henri Jansen.
Verder kon u in dit nummer ook lezen over de fossiele visresten van de Delflandse Kust, dit artikel werd geschreven
door Bram Langeveld, Jerry Streutker en Dick Brinkhuizen.
Eind oktober bleek de kopijmap vrijwel leeg te zijn maar
door een kordate emailaktie van onze secretaris Ronald
Pouwer kwamen er nog net op tijd twee extra artikelen
binnen voor het decembernummer. Het eerste, ‘Een naam
voor de miocene Pliothyrina uit de Westerschelde’, werd
aangebracht door Peter Moerdijk, het tweede door Jaap van
der Voort met de titel ‘Walvissen uit de Noordduitse laag-
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vlakte - bijzondere vondsten uit de ‘Twistringer Schichten’. Verder kon u in dit nummer nog lezen over het afgelopen zomer opnieuw in het nieuws gekomen Groß Pampau: een stuk van Adri Burger.
Traditioneel trof u aan het eind van het maartnummer weer
de jaarverslagen aan en stonden de notulen van de Algemene Ledenvergadering in het juninummer.
Nieuw dit jaar ook waren de uitgebreide instrukties in oktober- en decembernummer onder de titel ‘Nieuws van
het Graaffront’ van onze nieuwe geologisch secretaris Jef
De Ceuster.
Rubrieken
De rubriek Opmerkelijke vondsten kwam dit jaar terug
in twee nummers: in het maartnummer schreven Peter en
Martijn de Bruijn over een Artica islandica op Maasvlakte 2 en in het oktobernummer bleek Freddy van Nieulande een Pecten met kleurpatronen in de collectie van het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te
hebben opgedoken.
Bijdragen aan de rubriek Voor U Gelezen, drie boeken- en
een websitetip, vond u in het maart- en decembernummer
en de ‘advertentierubriek’ Aangeboden was dit jaar opnieuw in alle nummers te vinden.
Kopijmap
Het aantal pagina’s voor deze jaargang kwam uit op 124,
geen slechte score!
Niettemin, zoals u hierboven al kon lezen, bleek de kopijmap eind oktober zo goed als leeg te zijn - iets wat heel
lang niet was voorgekomen. Weliswaar gered door de hierboven reeds genoemde e-mailaktie en het prompt reageren
met bijdragen door twee van mijn ‘vaste’ auteurs - mijn
grote dank aan hen daarvoor! - laat deze nipte ontsnapping aan kopijgebrek u duidelijk zien dat uw mooie blad
er alleen kan komen door inspanningen uwerzijds ofwel
door het insturen van kopij door de leden. Zoals ik al eerder schreef: zonder uw bijdragen kan ik geen blad maken,
kan ik komende tijd op u rekenen?!
Dank
De verzending werd dit jaar verzorgd door Henk en Wil
Mulder, Arie Janssen, Ronald Pouwer, Victor van Hinsberg,
Martin Cadée, Renate en Marian Helwerda: allen worden
daarvoor zeer hartelijk bedankt.
Verder gaat mijn grote dank ook uit naar Bram Langeveld
en Ronald Pouwer die zeer veel redactioneel werk uit mijn
handen hebben genomen
En tot slot - wel ‘at last, maar not ‘at leat’ - dank ik van
harte alle auteurs die zich voor jaargang 37 hebben ingespannen! Opnieuw “Chapeau!”.
Adrie Kerkhof, redacteur Afzettingen
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Jaarverslag PR/website over 2016
In 2016 was de WTKG bij twee gelegenheden aanwezig
met een informatiestand, namelijk de Werkgroep Fossielen Wageningen/Fossiel.net beurs in Wageningen op 12
maart en de HONA/Fossiel.net beurs PaleoTime in Wijgmaal (België) op 13 november. Dat leverde niet alleen ca.
vijf nieuwe aanmeldingen ter plekke op, maar vormt ook
een voortdurende investering in naamsbekendheid van de
Werkgroep bij geïnteresseerd publiek.
Begin januari 2017 heeft de Facebookpagina inmiddels 275
likes en de actieve WTKG-Facebookgroep telt 204 leden.
Met dank aan Anna van der Geest, Lodewijk Reehorst en
Klaas Nijholt voor hun bijdrage aan de PR-activiteiten dit
jaar in de vorm van het helpen bemensen van de PR-stand.
Op de website werden diverse kleine updates gedaan aan
verschillende pagina’s, naast het gebruikelijke bijhouden
van de agenda, online plaatsen van Opmerkelijke vondsten uit Afzettingen en het plaatsen van de inhoudsopgaven van Afzettingen en Cainozoic Research. De website
trok 52.022 bezoekers en 481.938 hits in 2016.
Bram Langeveld, PR/website



