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Notulen Algemene Ledenvergadering van de WTKG gehouden 
op 14 april 2018 in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Aanwezige bestuursleden: Victor van Hinsbergh (voorzitter), Bram van den Berkmortel (secretaris), Martin Cadée (penningmeester),  

Jef de Ceuster (geologisch secretaris), Adrie Kerkhof (Afzettingen), Bram Langeveld (PR).
Overige aanwezige leden: bij aanvang van de ALV was geen presentielijst aanwezig.
Afmeldingen: Pieter Gaemers, Kristiaan Hoedemakers, Bert Janssen, Jos van Ooijen, Harry Raad, Gerard van der Velde.
Aanwezige leden (incl. bestuur): 24.

1 Opening
Voorzitter Victor van Hinsbergh opent de vergadering 
om 13:11 uur en heet iedereen van harte welkom. De 
vergadering zal op enkele punten een andere volgorde 
hebben dan in de agenda staat.

2 Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
Enkele leden hebben zich voor de vergadering afge-
meld. De aankomende privacywet (met ingang van 25 
mei 2018) wordt kort toegelicht. Voor de WTKG bete-
kent de nieuwe wet een relatief lichte inspanning om te 
voldoen aan de wet. Lastig is de wetgeving ten aanzien 
van foto’s, met name van personen. Het is niet moge-
lijk om een algemene toestemming te vragen aan de le-
den. Verder worden er geen specifieke gegevens zoals 
e-mailadressen verstuurd. (deze komen ook niet meer 
in de rubriek Mutaties in Afzettingen). Specifieke ge-
gevens kunnen opgevraagd worden bij de secretaris, 
waarna die toestemming vraagt aan het betreffende lid 
om de gegevens te delen. Voor verdere vragen kunnen 
de leden terecht bij de secretaris.

3 Notulen ALV 8 april 2017
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goed-
gekeurd.

4. Jaarverslagen 2017
• Bij het jaarverslag van de penningmeester geeft Mar-

tin Cadée een korte toelichting. De rekening voor het 
aanleggen van de drainage in Miste (na de graafactie 
van 2013) is wederom doorgeschoven. Iedereen is het 
erover eens dat hier een punt achter moet worden ge-
zet. Er zijn geen klachten binnengekomen ten aanzien 
van de contributieverhoging. Er zijn geen opmerkin-
gen over het jaarverslag van de penningmeester. 

• Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag van 
de secretaris. 

• Ook over het jaarverslag van het geologische secre-
tariaat zijn geen opmerkingen. Wel voegt Jef eraan 
toe dat Lenard (Leonard) Vaessen stopt met zijn on-
dersteuning van het geologisch secretariaat. 

• Ten aanzien van het jaarverslag van CR zijn er even-
min op- of aanmerkingen. Vanwege het vele werk dat 
Arie Janssen heeft verricht voor CR zal er op een later 
tijdstip een presentje overhandigd worden en even-
eens een fles wijn voor diens vrouw voor al haar on-
dersteuning. 

• Ten aanzien van het jaarverslag van Afzettingen geeft 
Adrie nog aan dat na een periode van trekken aan 
artikelen er nu een periode met meer artikelen lijkt 
te komen. Henk Mulder en Hester Loeff geven hun 
complimenten voor het verschijnen van Afzettingen 
in kleur, wat een verbetering is ten opzichte van de 
zwart/wit versie. 

• Het jaarverslag van de PR is kort en bondig en er zijn 
geen opmerkingen ten aanzien van het verslag. Dank 
wordt uitgesproken aan Frank Wesseling en Hester 
Loeff voor hun werk als moderator van de WTKG-
groep van Facebook. Het topic Facebook leidt wel tot 
een discussie. De vraag wordt gesteld wat de WTKG 
doet met Facebook in het licht van de laatste nieuws-
ontwikkelingen. Victor geeft aan dat wij kijken naar de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Schrappen van Face-
book is niet aan de orde. We proberen wel te bewaken 
wat op Facebook komt, maar uit eindelijk zijn het per-
soonlijke keuzes om gebruik te maken van Facebook en 
content te posten. Het idee wordt geopperd om achter 
de WTKG-website een forum op te richten à la Fossiel.
net. Behalve dat Facebook zo omzeild wordt, heeft het 
ook als voordeel dat onderwerpen daarop beter zoek-
baar zullen zijn dan op Facebook. Victor zal dit bespre-
ken met Gerard Verwey (webmaster) en kijken naar de 
voor- en nadelen van zo’n forum. Ook zal gekeken wor-
den naar de mogelijkheid om een open en een gesloten 
deel te maken op zo’n forum. Het streven is om ten tij-
de van de ALV van 2019 meer duidelijkheid te hebben.

5 Kascommissie 
De kascommissie wordt gevormd door Dick Mol en Jan 
de Quaasteniet. Jan doet verslag. De financiële admini-
stratie is in orde bevonden. Er wordt een goed beeld ge-
geven van 2017 en voor 2018. Het boekhoudsysteem is 
inzichtelijk. Alles lijkt goed te gaan en zit goed in elkaar. 
Dick vult aan dat de WTKG een gezonde vereniging is en 
dat we het beschikbare geld goed moeten besteden (lees: 
investeren in vereniging, niet oppotten). Aan de ALV 
voorgesteld om het gehele bestuur te déchargeren. Aldus 
gebeurt. Jan de Quaasteniet treedt af als lid van de kas-
commissie. Bert van der Valk wordt bereid gevonden om 
voor 2019 samen met Dick de kascommissie te vormen.

6 Financiën: begroting 2018
De penningmeester heeft weinig toe te voegen aan het-
geen al is gemeld in het jaarverslag. Het kapitaal is toe-
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genomen. Iets wat omgezet kan worden naar activitei-
ten. Ronald Pouwer vraagt of de contributieverhoging 
wel nodig was, aangezien de reserves stijgen. Martin 
antwoordt dat door de kleurendruk de drukkosten voor 
Afzettingen stijgen, maar dat de afrekening voor 2018 
nog volgt. De noodzaak van de contributieverhoging 
kan daardoor pas aan het eind van het jaar goed wor-
den beoordeeld. 

7 Secretariaat – Bijeenkomsten 2018
Ten aanzien van het programma staat alleen nog een 
najaarsvergadering in Boxtel op de agenda. Deze zal 
gehouden worden op 3 november en zal in het teken 
staan van de Rumst excursies. Vanwege het drukke 
excursieprogramma en de vakanties zal er ook dit jaar 
geen zomervergadering gehouden worden. Han Raven 
stelt de verenigingsdagen aan de orde. De NMV orga-
niseert elke maand een verenigingsdag in Naturalis. 
Deze dagen zijn ook toegankelijk voor WTKG leden, 
maar vanuit de WTKG is de opkomst laag. Misschien 
weer onder de aandacht brengen? Ronald beaamt dit. 
Victor stelt voor om in Afzettingen de verenigings-
dagen te vermelden. Ronald en Han zullen het stukje 
verzorgen omdat zij bekend zijn met de verenigings-
dagen en Bram niet.

8 Geologisch secretariaat – Excursies 2018
Jef de Ceuster vertelt over het excursieprogramma en 
over enkele suggesties die zijn binnengekomen vorig 
jaar. Tijdens afgelopen winter heeft hij getracht toe-
gang te krijgen tot Krijt locaties en bruinkoolgroeves, 
maar zonder succes. Vorig jaar waren er ook verzoe-
ken voor strandexcursies. Dit jaar stond er één gepland 
naar het Banjaardstrand, met dank aan Hester Loeff 
als begeleider. Echter waren er ten tijde van de ALV 
slechts twee aanmeldingen. De strandexcursie is dan 
ook geannuleerd. Voorlopig zullen er ook geen nieu-
we strandexcursies gepland worden. De voorgenomen 
excursie naar Cap Blanc Nez (CBN) in Frankrijk is 
ter sprake gekomen maar tijdens de ALV was nog niet 
veel duidelijk. (Inmiddels is Victor op locatie geweest 
met Dirk Nolf. Het gebied blijkt interessant, echter is 
verdere verdieping in de regio wenselijk om een goe-
de excursie te organiseren. Daar komt bij dat het in de 
streek tijdens het pinksterweekend razend druk is met 
toeristen. CBN ligt dus even stil maar is nog niet afge-
schreven). Mogelijk komt er in september een weekend 
naar het Bekken van Parijs, maar dat is nog erg ondui-
delijk. In de winter is Jef met Marijn Roosen en diens 
opa (Hein Noot) naar een locatie geweest waar de Zan-
den en mergels van Oude Biezen bemonsterd kunnen 
worden. Mogelijk dat er een mini-excursie georgani-
seerd kan worden om ter plaatse middels een kraan een 
gedeelte te ontgraven en te bemonsteren. Probleem is 
de toelating, de bereikbaarheid en het herstellen van 
de locatie in oorspronkelijke staat. Omdat, mocht het 
lukken, de locatie te klein is om met een grote groep te 

verzamelen is geopperd om enkele leden op locatie te 
laten verzamelen voor de andere leden. Het idee hier-
bij is dan de kosten voor de graafmachine te verdelen 
over alle deelnemers. Meer info volgt. Een van de le-
den vertelt over een ontgraving die gepland zou zijn 
bij Terneuzen, tot 20 m -mv. Gevraagd wordt of zoiets 
ook gebeurt in Antwerpen en of deze locatie dan toe-
gankelijk is. Jef rekent voorlopig niet op Antwerpen in 
verband met diepe putten en het niet krijgen van toe-
gang. Tot slot geeft Jef aan dat in Rumst momenteel 
pleistoceen materiaal braak ligt maar aan het eind van 
het jaar zeer waarschijnlijk niet meer. Mogelijk dat er 
in 2019 minder Rumst excursies zullen zijn.

9 Cainozoic Research
Han Raven geeft aan dat er op dit moment geen gebrek 
is aan aanbod van artikelen, wat een luxe is. Wel zijn 
het op dit moment voornamelijk artikelen over gastro-
poden. Victor stelt voor om het huidige embargo op di-
gitaal uitbrengen van CR terug te brengen van 3 jaar 
naar 1 jaar. Dit leidt tot een korte discussie. Han ziet 
daar geen probleem in. Henk Mulder vraagt of er dan 
geen leden, die speciaal voor CR lid zijn, weggaan. Dit 
wordt niet gezien als een zorg. Dick Mol vraagt hoe 
populair CR eigenlijk is maar heeft geen bezwaar. Na 
iedereen gehoord te hebben concludeert Victor dat er 
geen bezwaar is om het embargo terug te brengen van 
3 jaar naar 1 jaar. Wel moet voor CR nog overlegd wor-
den met de collega's van Tertiary Research. Dit terug-
brengen van het embargo van 3 tot 1 jaar zal ook gaan 
gelden voor Afzettingen. Hester voegt toe dat dit een 
voordeel kan zijn omdat artikelen daardoor sneller ge-
lezen worden en daardoor mogelijk meer mensen berei-
ken. Mogelijk dat dit ook een reden is om lid te worden.

Een nieuw ingebracht punt is het digitaliseren van CR 
en Afzettingen en het beschikbaar stellen via de site 
www.natuurtijdschriften.nl. De jongere jaargangen en 
komende jaargangen zouden uit elkaar gehaald moeten 
worden en als pdf op de website worden geplaatst. Ro-
nald vraagt wie dit zou willen doen per jaargang. Adrie 
vraagt, in het kader van privacy, wat dan gebeurt met 
de e-mailadressen onder de artikelen. Victor ziet hier in 
geen probleem omdat de schrijvers er zelf voor kiezen 
om hun e-mail bij artikelen te plaatsen. (noot: De leden-
informatie onder mutaties komt niet op de website).

10 Afzettingen
Kopij voor Afzettingen is er nooit te veel en mag al-
tijd nog komen. Tot nu toe is er materiaal voor bijna 
2 nummers. Dit jaar is er een beter aanbod dan vorig 
jaar. Een nieuwe ontwikkeling is dat vanaf komend 
nummer Gerard van der Velde de eerste redactie zal 
doen en niet Adrie. Adrie blijft wel de eindredactie en 
vormgeving doen. Er volgt een applaus en een dank-
jewel voor Adrie. Tot slot wordt nogmaals het verzoek 
gedaan voor nieuwe artikelen/kopij.
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11 Public Relations
Bram Langeveld geeft aan dat er nu geen probleem is 
met het bezetten van de WTKG-stand op beurzen. De 
WTKG aanwezigheid op beurzen levert naamsbekend-
heid op en een enkel nieuw lid. Verder meldt Bram dat 
eindelijk de nieuwe website in de lucht is. Gerard Ver-
wey is bereid gevonden om de functie van Webmaster 
te vervullen. Hij heeft de nieuwe website opgebouwd 
en verzorgt het onderhoud. De nieuwe website is zo-
wel op pc/laptop als op mobiel of tablet goed te lezen. 
Daarnaast ziet de site er modern uit en is er geen in-
formatie verloren gegaan. Applaus voor Gerard. Input 
voor de website kan gemaild worden naar de webmas-
ter (webmaster@wtkg.org).

12 Bibliotheek
Geen mededelingen.

13 Ereleden
In het bestuur is het 11e lustrum van de WTKG en het 
voorstel om Maarten van den Bosch te benoemen tot 
erelid besproken. Het bestuur is unaniem voor. Victor 
legt kort uit wie Maarten is en wat hij voor de WTKG 
betekend heeft. Maarten is één van de oprichters van 
de vereniging en organiseerde werkkampen. Veel van 
de leden zijn door hem opgeleid in het veldwerk. Kort 
leek Maarten uit beeld in verband met het verplaatsen 
van de werkkampen (van Oost-Nederland naar Lim-
burg), maar hij bleef bezig in Oost-Nederland. Kortom 
zonder Maarten zou er geen WTKG zijn. Henk Mul-
der vult aan dat in 2013 Maarten hem en Bram Lange-
veld introduceerde bij Brethouwers waar uiteindelijk 
de Miste graafactie is gehouden. Alle aanwezige leden 
zijn unaniem akkoord met het benoemen van Maarten 
tot erelid. Victor zal Maarten inlichten en met hem de 
uitreiking van het erelidmaatschap afstemmen. 

14 Rondvraag
Hester Loeff vraagt of het een goed idee is om met het 
lustrum een mooi boek uit te brengen over de geschie-
denis van de WTKG. Han Raven meldt dat in het ver-
leden bij de NMV aan leden gevraagd is stukjes tekst  
aan te bieden (voor een jubileumuitgave). Misschien 
is dat ook iets voor de WTKG. Bijvoorbeeld een apart 
boekje met bijzondere of speciale vondsten van leden. 
Adrie kwam terug op de tijdens de ALV van 2017 door 
Lodewijk Reehorst geopperde suggestie om een nieu-
we rubriek te starten: “de verzameling van….”. In ver-
band met de tijd wordt het gesprek verdaagd tot na de 
vergadering. 

Dick Mol draagt een aantal punten aan: 1) In het najaar 
zal er in het Natuurhistorisch museum te Rotterdam 
een tentoonstelling zijn over fossiele walvissen uit de 
Noordzee. Het zou de moeite waard zijn om dan ook 
iets met de WTKG te doen. Dit is reeds onder de aan-
dacht van het bestuur en wordt gevolgd. 

2) Is het de moeite om een keer met de WPZ samen een 
bijeenkomst te houden? Bijvoorbeeld over ’t Scheur? 
Misschien in 2019? Victor geeft aan dat het misschien 
wel mogelijk is. 

15 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14:26. 

Bram van den Berkmortel, secretaris


