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Jaarverslagen WTKG 2018

Jaarverslag secretaris 2018

Bijeenkomsten
De WTKG organiseerde in 2018 drie bijeenkomsten die alle 
goed werden bezocht (circa 25 á 40 leden per bijeenkomst). 
Op 27 januari werd de Wintervergadering gehouden in het 
Natuurmuseum Brabant in Tilburg. De eerste lezing werd 
gegeven door Han Raven (Naturalis). Hij vertelde over ver-
schillende molluskenfauna’s van Borneo en wat deze fau-
na’s vertelden over stratigrafie van de regio. Hierna volg-
de een korte mededeling van Ronald Pouwer (Naturalis). 
Ronald vertelde over hoe bij Naturalis wordt omgegaan 
met geschonken collecties en waar deze aan moeten vol-
doen om geheel of gedeeltelijk in de collectie opgenomen 
te worden. De tweede lezing werd gehouden door Klaas 
Post (Natuurhistorisch museum Rotterdam). Klaas nam ons 
mee naar de Westerschelde, waar een unieke mariene ver-
tebratenfauna was gevonden. De bijeenkomst werd afge-
sloten met een lezing van Bernard Landau. Bernard nam 
ons mee naar het Caribisch gebied waar hij vertelde over 
de ontwikkeling van de marine molluskenfauna van het ge-
bied en hoe deze veranderde in het Mioceen en Plioceen.

Op 14 april werd in het Natuurhistorisch museum de Al-
gemene Ledenvergadering gehouden. Een verslag van de 
ALV is opgenomen in Afzettingen 39 (2), p. 54-55 (juni 
2018). Voorafgaand aan de ALV nam Dirk Munsterman 
(TNO) ons mee in de fantastische wereld van de dinofla-
gellaten. Hij vertelde wat dinoflagellatten zijn, hoe je ze 
vindt, waar je ze vindt en wat je ermee kunt in de stratigra-
fie. Vervolgens nam Martin Cadée ons in zijn lezing mee 
naar de beginjaren van deWTKG in Winterswijk. Hij ver-
telde onder andere over oude vindplaatsen, WTKG kam-
pen in de regio en verhalen uit de oude doos. Na de ALV 
sloot Bert van der Valk (Deltares) de dag af met een lezing 
over de Zandmotor. 
Bert ging in zijn lezing in op de geschiedenis en ontwik-
keling van de Zandmotor en wat er zoal te vinden was.

De laatste bijeenkomst van 2018 was de najaarsbijeenkomst 
op 3 november in het Oertijdmuseum te Boxtel. Deze bij-
eenkomst stond geheel in het teken van Rumst en was een 
mooie gelegenheid om elkaars vondsten te bewonderen en 
te determineren. Tijdens deze Rumstdag werden drie lezin-
gen gegeven door onze leden. De eerste lezing was van Wal-
ter van Remoortel over een fossiele boomstam welke hij 
samen met Geert De Borger had opgegraven uit de Boomse 
Klei. Bij de boomstam werden ook andere fossielen gevon-
den waaronder veel haaientanden, waarvan de meeste van 
één dier afkomstig waren. Na afloop van de lezing moch-
ten we de delen van de boomstam in het echt bewonderen. 
De tweede spreker was Sylvia Verschueren. Ze gaf ons een 
kijkje in de fijne fracties van Rumst. Hierbij legde Sylvia 

uit hoe ze haar monsters bewerkt, wat je zoal kunt vinden 
in de fijne fracties. Ze liet zien wat de verschillen zijn in sa-
menstelling tussen de verschillende bemonsterde lagen en 
wat deze verschillen kunnen vertellen over het palaeomilieu. 
De laatste spreker van de dag was Lex Kattenwinkel met 
een lezing over de haaien uit het Mioceen van Rumst. Lex 
gaf een mooie opsomming van de verschillende haaien- en 
roggentanden welke hij was tegengekomen. Na de lezingen 
was er nog een mededeling van Dick Mol. Dick had als lid 
van het determinatieteam het genoegen gehad om enkele 
bijzondere vondsten te determineren gevonden door Hans 
Wijnstekers en Frank van Esch. Het betrof skeletresten van 
de eland Alces latifrons en een uiterst zeldzame hoornpit 
van een reuzenmuskusos Praeovibos priscus.

Dank aan alle sprekers en dank aan de medewerkers van 
de diverse vergaderlocaties voor hun gastvrijheid.

Bestuur
In 2018 is het bestuur één keer bij elkaar gekomen. Tij-
dens de ALV is Maarten van den Bosch tot erelid gekozen 
vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging.
Er zijn geen wisselingen geweest in bestuur.

Leden
De samenstelling en veranderingen in het ledenbestand 
zien er als volgt uit:

Omschrijving 31-12-2016 31-12-2017* 31-12-2018

Leden 256 262 260

Seniorleden 19 23 23

Jeugdleden 7 6 7

Ereleden 5 5 6

Huisgenootleden met    
                Afzettingen

3 4 4

Huisgenootleden 31 37 42

Huisgenootjeugdlid 2 4 2

Instituutsleden 10 10 10

Subtotaal 333 351 354

Ruilabonnementen 15 14 14

Associate Editors 3 3 3

PR (koninklijke Bibl. 
& Zoological Record)

2 2 2

Totaal 353 370 373

* In het jaarverslag voor 2017 (afzettingen 39(1)) zijn in de leden-
aantallen over 2017 nog de leden meegenomen die vanwege op-
zeggen dan wel overlijden, per 1-1-2018 geen lid meer waren. 
Daarvoor is hier nu gecorrigeerd.
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Dit jaar is het ledenaantal licht gestegen. In totaal heb-
ben 20 leden per 1-1-2019 de vereniging verlaten. Daar 
tegenover staan 23 nieuwe leden die in de loop van 2018 
lid zijn geworden.

Het grote aantal aanmeldingen heeft voor een belangrijk 
deel te maken met de actieve groep op Facebook, waar on-
der andere vondsten en excursies uitgebreid besproken en 
gedeeld worden, en het grote aanbod aan excursies. Hier-
door is de WTKG zichtbaar als actieve vereniging. Daar-
naast levert de goede PR en zichtbaarheid op beurzen een 
duidelijke bijdrage.

Bram van den Berkmortel, secretaris

Jaarverslag penningmeester 2018

Hoewel er een tekort van € 3000  was begroot is dit beperkt 
gebleven tot een negatief jaarsaldo van € 971. Dit is vooral 
te danken aan de bijdrage aan de drukkosten voor CR vol. 
18 nr. 2 van € 2000 van Naturalis. Verder zijn voor het te-
kort zijn een paar oorzaken aan te wijzen.
De inkomsten uit vooruitbetaalde contributies vielen wat 
tegen, € 1643, omdat het nummer van Afzettingen, waar 
de rekeningen bijgevoegd worden, pas laat (na de kerst) 
kon worden verzonden. 
De rekening voor de drainage in Miste werd voldaan à € 
2040, terug te vinden in de post kosten excursies.

De post CR productie is voor de drukkosten van CR vol. 
17 nr. 2 en CR vol. 18 nr. 1.
De  inkomsten van CR vielen wat tegen door de vermin-
dering van de afname door TRG en Margraf. Dankzij een 
bijdrage in de drukkosten van CR vol. 18 nr 2 van Natu-
ralis van € 2000, werd toch het begrootte bedrag gehaald. 

Wij danken Naturalis en Roland Pouwer die zich hier zeer 
voor heeft ingespannen, hiervoor hartelijk.
De drukkosten voor CR vol. 18 nr. 2 konden pas in het 
boekjaar 2019 worden voldaan, die verschijnen dus in 
het verslag over 2019, en zijn opgenomen in de begro-
ting voor 2019.
De drukkosten voor Afzettingen vielen niet echt hoger uit, 
ondanks het geheel in kleur verschijnen van Afzettingen.
De post verzending tijdschriften is zo hoog vanwege de vele 
leden buiten Nederland, Dit aantal is echter niet voldoende 
groot om hier een korting op te ontvangen. 
Omdat Afzettingen en CR zoveel mogelijk gecombineerd 
worden bij de verzending is een uitsplitsing van deze post 
per tijdschrift niet mogelijk.
De overige posten spreken voor zich.

Zoals al opgemerkt vallen drukkosten van het dikke num-
mer van CR (vol. 18 nr. 2) in het boekjaar 2019, zij be-
dragen € 4844, dit verklaart de hoge post voor drukkosten 
CR in de begroting.
Ook ontvingen wij nog een tweede rekening voor de drai-
nage in Miste. Hoewel daarover nog overleg gaande is, is 
voor excursies weer € 2000 begroot om deze rekening te 
kunnen voldoen.
De post Inkomsten CR is op € 3500 begroot, omdat TRG 
minder exemplaren afneemt en ook Margraf met minder 
exemplaren toe kan.
Dit alles leidt tot weer een aanzienlijk begroot tekort van 
ruim € 3000. Het tekort kan door onze reserves worden 
opgevangen, zoals in het financiëel overzicht is te zien.
Hopelijk kunnen we het boekjaar 2019 afsluiten zonder een 
contributieverhoging voor te stellen voor 2020.

Martin C. Cadée, penningmeester.

Jaarverslag geologisch secretariaat 
2018

Voor 2018 waren er 15 excursies gepland. Door omstan-
digheden en onvoorziene situaties in groeves en locaties 
werd dit aantal gewijzigd in 10 excursies. Een eigen WTKG 
graafactie verhoogde dit aantal tot 12 excursiedagen, wat 
toch ook niet onaardig is.
Het opnieuw ontsloten zijn, na 40 jaar van ontoeganke-
lijkheid, van het “oud-pliocene” basisgrind in de groeve te 
Rumst, gaf de Rumst excursies een echte boost in de peri-
ode 15 april tot en met 23 september 2018. In 2019 zal dit 
basisgrind niet meer ontsloten zijn en ik verwacht dan ook 
een terugval in het aantal deelnemers aan onze Rumst ex-
cursies. Dan rest er enkel nog te verzamelen in het Pleisto-
ceen, het Mioceen en in de Boomse klei (Oligoceen). Dit 
worden dan in de groeve te Rumst de meest interessan-
te afzettingen voor paleontologisch en geologisch onder-
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Financieel overzicht WTKG over 2018

2016 2017 2017 2018 2018 2019
werkelijk begroot werkelijk begroot werkelijk begroot

Baten
Contributies lopend jaar € 8.043,- € 6.500,- € 6.463,- € 7.000,- € 7.640,- € 9.500,-
Contributies voorgaande jaren 105,- 390,- 200,- 435,- 300,-
Vooruitbetaalde contributies 3.532,- 3.450,- 3.500,- 1.643,- 2.000,-
Vrijwillige extra bijdragen 100,- 0,- 100,- 0,- 0,- 0,-
Verkooptafel 358,- 100,- 216,- 200,- 199,- 150,-
Excursiebijdragen 0,- 300,- 320,- 200,- 85,- 50,-
Rente 206,- 100,- 99,- 50,- 37,- 40,-
Inkomsten CR 1.487,- 3.500,- 3.051,- 4.000,- 3.962,- 3.500,-
Diversen 485,- 200,- 869,- 300,- 28,- 200,-

Totaal baten € 14.316,- € 10.700,- € 14.958,- € 15.450,- € 14.209,- € 15.740,-

Lasten
Cainozoic Research productie € 2.099,- € 4.500,- € 4.813,- € 5.000,- € 4.526,- € 7.000,-
Afzettingen productie 3.338,- 4.000,- 3.604,- 4.500,- 3.625,- 3.800,-
Verzending tijdschriften 3.247,- 3.500,- 3.841,- 4.000,- 3.509,- 4.000,-
Excursies 552,- 2.500,- 0,- 2.500,- 2.040,- 2.000,-
Ledenvergaderingen 742,- 800,- 255,- 700,- 462,- 500,-
Kosten bestuur 236,- 200,- 54,- 200,- 6,- 100,-
Aansprakelijkheidsverzekering 176,- 200,- 165,- 200,- 164,- 200,-
Kosten Website 206,- 200,- 130,- 200,- 158,- 200,-
PR 170,- 250,- 280,- 300,- 190,- 300,-
Kosten bank 154,- 200,- 110,- 200,- 173,- 200,-
Incasso kosten 22,- 50,- 16,- 50,- 3,- 50,-
Onvoorzien 120,- 500,- 142,- 500,- 142,- 400,-
Jubileum kosten 0,- 0,- 0,- 100,- 0,- 100,-

Totaal lasten € 11.062,- € 16.900,- € 13.410,- € 18.450,- € 14.998,- € 18.850,-
Jaar saldo 3.254,- - 6.200,- 1.548,- - 3.000,- - 969,- - 3.110,-

Totaal (controle) € 14.316,- € 10.700,- € 14.958,- € 15.450,- € 14.029,- € 15.740,-

Kapitaal 2016 2017 2018
Inventaris € 1,- € 1,- € 1,-
ASN-bank-Ideaal sparen 19.502,- 21.102,- 21.139,-
ING Bankrekening 6.761,- 6.165,- 5.440,-
Kas - 258,- 289,- 4,-
Depot TNT-post 85,- 85,- 85,-
Jaar eindsaldo € 26.091,- € 27.642,- € 26.669,-
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zoek. Voor vele van onze deelnemers betekent dit telkens 
hard zwoegen voor slechts een klein resultaat. Ik wil hier 
tevens de aandacht vestigen op het feit dat de schelpen-, 
beenvissen- en haaienfauna uit de miocene afzettingen te 
Rumst nog nooit gepubliceerd werden! Een nieuwe uitda-
ging voor de WTKG!

De excursies naar het Oligoceen in de streek Leuven-Tie-
nen en onze eigen WTKG graafactie in de Zanden en Mer-
gels van Alden Biesen te Borgloon brachten leden op de 
been, die tijdens onze Rumstexcursies bijna nooit aanwe-
zig zijn. Zelfs drie leden van onze zustervereniging Terti-
airy Research Group, kwamen zich bij ons vervoegen en 
zijn zeer tevreden naar de UK teruggereisd. Voor een ze-
vental leden, die tijdens de excursie te Borgloon niet per-
soonlijk aanwezig konden zijn, werden enkele emmers se-
diment gevuld. Dit werd zeer gewaardeerd.

De huidige tendens om meer aandacht te leggen op veilig-
heid in groeves, in vele gevallen een excuus om excursies 
niet toe te laten en daardoor ook het niet mogen betreden 
van deze ontsluitingen, speelt in ons nadeel om excursies 
te kunnen organiseren.

Als we ons in de toekomst als WTKG willen manifeste-
ren om excursies in te richten, zullen we ons meer moeten 
gaan richten op eigen graafacties, wat niet zo eenvoudig 
is, maar wel doelgericht! Financieel is dit geen probleem 
omdat de leden/deelnemers hun persoonlijke bijdrage le-
veren in de onkosten van zo een graafactie. Dit vergt ech-
ter wel héél veel werk van het Geologisch geologisch Se-
cretariaat secretariaat en het eindresultaat valt steeds af te 
wachten! Ik denk hier aan een prospectieteam, dat door 
het plaatsen van handboringen, een vooraf bepaalde loca-
tie in beeld kan brengen, om uiteindelijk op de juiste plek 
een gat te graven.

Voor wat de cijfers betreft van 2018:
8 Rumstexcursies, 212 deelnemers
Weekend graafactie Borgloon, 24 deelnemers
2 x Oligoceen Leuven-Tienen, 26 deelnemers
Totaal aantal deelnemers WTKG excursies 2018 komt op 
262.
Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2017, het jaar 
waarin ook 1 excursie naar Romontbos en 2 excursies 
naar de ENCI plaatsvonden (dit waren “excursies die niet 
overeenstemden met onze WTKG doelstellingen”, maar 
dit ‘vreemdgaan’ lokte destijds wel erg veel deelnemers 
naar deze 3 excursies!
Al bij al was 2018 een zeer geslaagd excursiejaar. 

Jef De Ceuster, geologisch secretaris

Jaarverslag 18de jaargang van 
Cainozoic Research

Volume 18 voor het jaar 2018 verscheen als gebruikelijk 
in twee afleveringen, in juni en december, maar het twee-
de deel was driemaal dikker dan gebruikelijk resulterend in 
een volume van 368 pagina’s. Dit was alleen mogelijk door 
een subsidie van Naturalis Biodiversity Center. Er werden 
vier artikelen gepubliceerd van vijf auteurs.
Alle artikelen verschenen in het Engels, en bevatten groten-
deels onderwerpen betreffende molluskensystematiek, voor-
al gastropoden maar ook tweekleppigen en stoottanden. De 
kopijmap voor 2019 is redelijk gevuld, met enkele artike-
len over gastropoden maar ook één over walvissen. Zoals 
eerder gezegd zou de redactie graag een variatie aan onder-
werpen publiceren, maar dan moeten daarvoor wel manus-
cripten worden aangeleverd.  
Ondergetekende dankt hierbij auteurs, reviewers, en in het 
bijzonder de technisch redacteur Ronald Pouwer, voor een 
fijne en nuttige samenwerking. Ondanks de tijdige aankon-
diging dat de tweede aflevering veel dikker dan gebruike-
lijk zou worden kwam de drukker er pas laat achter dat er 
onvoldoende papier beschikbaar was. Dit dreigde publicatie 
te vertragen tot na de jaarwisseling, wat om verschillende 
redenen ongewenst zou zijn, onder meer wegens aanmer-
kelijke extra verzendkosten. Na rondbellen vond de druk-
ker een oplossing waardoor kort voor kerst geleverd kon 
worden. Zoals aangegeven in het verslag van Afzettingen 
hebben Renate en Marian Helwerda, Martin Cadée en Vic-
tor van Hinsbergh ervoor gezorgd dat alles snel op het post-
kantoor werd afgeleverd.
Cainozoic Research is een gezamenlijk blad met onze zus-
tervereniging Tertiary Research Group (TRG). De snelle te-
rugloop in TRG leden baart zorgen, niet alleen omdat de op-
laag van het tijdschrift daardoor terugloopt (zie tabel) maar 
vooral ook omdat er vrijwel geen kopij wordt bijgedragen 
terwijl juist een grotere diversiteit gewenst is.   

Nummer 17(2) 18(1) 18(2)

wTkG 360 355 368

TRG 70 60 50

Margraf 40 35 30

Auteurs (gratis) 25

Auteurs (betaald) 50 1

Totaal 495 500 449

De informatie betreffende Cainozoic Research op onze 
website was enigszins verouderd, maar dat was nog meer 
het geval op de website van onze zustervereniging TRG. 
De pagina is geactualiseerd (inclusief “Instructions for Au-
thors”) en in het Engels vertaald. Beide websites verwijzen 
nu naar dezelfde informatie.

Han Raven, eindredacteur Cainozoic Research
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Jaarverslag Afzettingen 2018

In het maartnummer verschenen twee artikelen over de 
Wienerbergergroeve bij Rumst: de handleiding tot het geo-
logisch profiel van de groeve kwam van Gerard Verwey en 
de krabbenpantsers uit de groeve werden door Jef De Ceus-
ter behandeld. Het derde artikel was van de hand van Klaas 
Post en Sander Schouten, zij meldden de eerste vondst van 
(een perioticum) van langsnuitdolfijnen in Nederland . 

In het juninummer plaatsten wij een artikel over etsspo-
ren van zeepokken op Euroscaphella van John Jagt, Elena 
Jagt-Yazykova en Frans Smet. In hetzelfde nummer ver-
scheen een artikel over de Tilly bones van het Eurogeul-
gebied door Maarten Schoenmaker en onderzocht Jaap 
van der Voort een lastig te determineren Circulus-soort 
uit Miste. Bram Langeveld beschreef drie waternoten af-
komstig van Maasvlakte 2 en ook ‘Rumst’ kwam weer aan 
bod: de miocene microfossielen uit de Wienerbergergroe-
ve - waaronder vooral foraminiferen - werden door Sylvia 
Verschueren bekeken.
De ins en outs van het eventuele schenken van uw collec-
tie aan Naturalis werden door Ronald Pouwer uitgelegd.
Helaas moesten wij dit jaar ook afscheid nemen van onze 
oud-secretaris Henk Boerman: Henk Mulder schreef het 
in memoriam.

In het oktobernummer vond u een artikel van Henri Jan-
sen over belaagde molluscen die hun schelp soms meer-
dere malen konden herstellen (maar uiteindelijk het loodje 
legden). Kristiaan Hoedemakers en Leo Dufraing schreven 
een uitgebreid artikel over een ontsluiting bij de Posthof-
brug, Antwerpen (Berchem). En vanwege een door Henk 
Mulder gevonden betelnoot op de Zandmotor klom Ger-
hard Cadée in de pen.

Voor het decembernummer schreven Dick Mol en Bram 
Langeveld een uitgebreid artikel over de Zandmotorcol-
lectie van Henk Mulder - met extra aandacht voor een bij-
zonder kootje - en maakten een reconstructie van de laat-
pleistocene en vroeg-holocene fauna’s aan de hand van die 
collectie. Rudi Hessel gaf de lezers een eerste indruk over 
de Groeve Roelants en de mollusken die daar in de Zan-
den van Berg voorkomen. Tom Meijer schonk aandacht aan 
een in 1967 uitgevoerde pulsboring Rennemig (bij Heer-
len). Ronald Janssen en Fritz Krüger schreven het in me-
moriam voor Helmut Krock.

En verder
Zoals u in het juninummer hebt kunnen lezen is de redac-
tie dit jaar versterkt met Gerard van der Velde. Wij heb-
ben ons ook eindelijk gebogen over de broodnodige her-
ziening van de auteursrichtlijnen: de pdf van die nieuwe 
richtlijnen werd dan ook vanaf 12 juni downloadbaar ge-
maakt van de website en het webadres in de colofon van 
het oktobernummer opgenomen.
De jaarverslagen trof u aan in het maartnummer en - zoals u 

inmiddels gewend bent - werden de notulen van de Algeme-
ne Ledenvergadering meteen in het juninummer geplaatst.
Wat de rubrieken betreft: het ‘Voor U gelezen’ stuk in het 
maartnummer kwam van Sylvia Verschueren en ‘Aange-
boden’ (de advertenties) was dit jaar in alle nummers te 
vinden.

Kopijmap
Het aantal pagina’s bedroeg dit jaar 104, dat is niet alleen 
24 meer dan vorig jaar (per abuis schreef ik namelijk in 
het vorige jaarverslag “100 pagina’s” in plaats van 80!). 
Bovendien was er slechts 3,5 pagina beschikbaar voor de 
advertentierubriek Aangeboden in tegenstelling tot de 8 
van het jaar daarvoor, wat een goed teken is omdat deze 
aanbiedingen - doorgaans komend uit de bibliotheek van 
ondergenoemde - nogal eens als lege-ruimte-vulling moet 
worden ingezet: kopij heeft dus advertentieruimte ver-
drongen, mooi!

Dank
Natuurlijk worden Renate en Marian Helwerda en Martin 
Cadée opnieuw zeer hartelijk bedankt voor het verzend-
klaar maken en op postkantoor aanleveren van onze bladen 
en bij de decemberverzending hielp Victor van Hinsbergh 
ook een handje mee - dat nummer kwam veel later van de 
drukker dan verwacht, maar kon door het uitgebreide ‘ver-
zendteam’ toch bij de meeste leden op tijd op de mat be-
landen. Wat een inzet!

En tot slot gaat ook grote dank uit naar alle auteurs die 
zich voor deze jaargang hebben ingespannen… Chapeau!

Adrie Kerkhof, eindredactie Afzettingen

Jaarverslag PR 2018

In 2018 was de WTKG bij twee gelegenheden aanwezig 
met een informatiestand, namelijk de Werkgroep Fossie-
len Wageningen/Fossiel.net beurs in Wageningen op 10 
maart en de HONA/Fossiel.net beurs Paleotime in Wijg-
maal (België) op 11 november. Dat leverde niet alleen drie 
nieuwe aanmeldingen ter plekke op (en wat verkoop van 
tijdschriften), maar vormt ook een voortdurende investe-
ring in naamsbekendheid van de Werkgroep bij geïnteres-
seerd publiek. Met dank aan Lodewijk Reehorst, Sylvia 
Verschueren en Ton Lindemann voor hun bijdrage aan de 
PR-activiteiten dit jaar in de vorm van het helpen bemen-
sen van de PR-stand. Begin januari 2019 heeft de Faceboo-
kpagina inmiddels 311 likes en de actieve WTKG-Face-
bookgroep telt 331 leden. Het beheer van de website werd 
vroeg in 2018 overgedragen aan een nieuwe kundige web-
master, Gerard Verwey.

Bram Langeveld, PR
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Jaarverslag Website 2018 

Januari 2018 heb ik het beheer van de website van de 
WTKG overgenomen van Bram Langeveld, met daarbij 
de taak een moderner platform op te zetten. De bestaande 
website was zeer goed informatief opgezet, maar was min-
der goed leesbaar op tablets en smartphones. Ook voor het 
beheer van de website, was specifieke kennis nodig, wat 
het doorvoeren van aanpassingen soms in de weg stond. Er 
is gekozen om gebruik te maken van een standaard CMS 
(Joomla) voor de nieuwe website. 

Vanwege de grote informatieve waarde van de vorige web-
site, is er besloten deze via een Archief knop beschikbaar te 
houden. Veel informatie is inmiddels ook beschikbaar ge-
steld via de nieuwe website en het is de bedoeling om steeds 
meer van deze informatie daar ook beschikbaar te maken.

Op 2 maart 2018 was de nieuwe website gereed en beschik-
baar gesteld voor de bezoekers. In de maanden na livegang 
lag de focus op het oplossen van zogenaamde kinderziektes. 
Daarnaast hebben we de verschillende excursie verslagen, 
die voorheen alleen op Facebook werden geplaatst, ook be-
schikbaar gesteld op de website. Ook van de thema bijeen-
komst ‘Rumst’ te Boxtel is er een foto verslag geplaatst.

Er wordt terughoudend omgegaan met het verzamelen van 
statistieken van onze bezoekers. Wel bekijken we het aan-
tal bezoeken per pagina om te kijken welke pagina’s het 
meest bekeken worden. Naast natuurlijk de hoofdpagina’s, 
is onderstaande de top 5 van bezochte pagina’s:

1. Activiteiten - Agenda
2. Activiteiten - Excursies
3. Bestuur
4. Onderzoek - Miste
5. Tijdschriften

Gerard Verwey, webmaster




