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Notulen Algemene Ledenvergadering van de WTKG gehouden
op 9 april 2016 in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Aanwezige bestuursleden: Henk Mulder (voorzitter), Ronald Pouwer (secretaris), Martin Cadée (penningmeester), Stef Mermuys (geologisch
secretaris), Adrie Kerkhof (Afzettingen), Bram Langeveld (PR), Sylvia Verschueren (webmaster), Ton Lindemann (webmaster).
Overige aanwezige leden: Taco Bor, Adri Burger, Gerhard Cadée, Jef de Ceuster, Francien Dieleman, Yvonne Erken, Bas van Geel, Frits
Hakkenes, Marian Helwerda, Renate Helwerda, Victor van Hinsbergh, Mar Janse-Breeveld, Arie Janssen, Hans Keukelaar, Klaas Nijholt,
Kees Peeters, Jan de Quaasteniet, Harry Raad, Han Raven, Lodewijk Reehorst, Arthur Reinink, Riaan Rijken, Jasper Schaaf.
Afmeldingen: Henk Boerman, Henri Jansen, Hester Loeff, Cilka Maas, Ben Roest, Gerard van der Velde, Jaap van der Voort.
Aanwezige leden (incl. bestuur): 31.
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Opening

Cadée vertelt dat het aanbrengen van de drainage op
het terrein van Brethouwer (i.v.m. Miste-actie 2013)
dit jaar naar verwachting wel zal plaatsvinden.

Voorzitter Henk Mulder opent de vergadering om 13:50
en heet iedereen van harte welkom.
Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Er is niets te melden.
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Notulen ALV 28 maart 2015

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Jaarverslagen 2015

Er zijn vanuit de vergadering geen opmerkingen op
de jaarverslagen.
- Penningmeester Martin Cadée licht toe dat het negatieve bedrag van min € 43 voor de aansprakelijkheids-verzekering te maken heeft met een goedkopere polis en restitutie van het te veel betaalde.
- Voorzitter Henk Mulder memoreert het overlijden
van de prominente leden Anton Janse en Wim Groeneveld. Hij is verder positief over het nog steeds stijgende ledental.
- Diverse leden spreken hun waardering uit over Afzettingen. Het tijdschrift wordt volgens hen zeer zorgvuldig gemaakt, ziet er erg goed uit en is goed leesbaar.
- Han Raven merkt op dat de actieve Facebook-groepen
erg belangrijk zijn voor met name beginnende leden.
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Kascommissie

De kascommissie wordt gevormd door Renate Helwerda en Gerard van der Velde. Renate doet verslag.
De financiële administratie is in orde bevonden en er
wordt aan de ALV voorgesteld om décharge te verlenen. Aldus gebeurt.
De kascommissie doet, evenals vorig jaar, de suggestie om te onderzoeken of invoer van de transacties in
het boekhoudsysteem kan worden geautomatiseerd.
Nu gebeurt dat nog met de hand. Automatiseren kan
tijdwinst opleveren.
Renate Helwerda is na twee jaar aftredend als lid van
de kascommissie. Jan de Quaasteniet geeft aan in de
kascommissie plaats te willen nemen.
Financiën

De begroting voor 2016 wordt door de vergadering zonder toevoegingen of opmerkingen vastgesteld. Martin
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Secretariaat - Bijeenkomsten 2016

Op 4 juni zal er weer een zomervergadering in Laren
worden gehouden.
De najaarsvergadering zal eind oktober of begin november worden gehouden op een nog nader te bepalen plaats.
Geologisch secretariaat – Excursies 2016/2017

De excursies naar de kleigroeve bij Rumst op 20 maart
en 17 april zijn met ca. 20 en 30 deelnemers zeer goed
bezocht. Op 18 september en 16 oktober zullen er
nogmaals excursies naar deze locatie plaatsvinden,
dit onder voorbehoud van toestemming van de groeve-eigenaar.
Op 28 mei zal er een excursie naar de Banjaard worden gehouden onder leiding van Riaan Rijken. Hopelijk trekt deze meer deelnemers dan dezelfde excursie vorig jaar.
In november zal er door Bram Langeveld weer een
Maasvlakte 2 excursie worden georganiseerd.
Als alles goed gaat kan er in mei een tijdelijke ontsluiting in Antwerpen worden bezocht. De aankondiging
zal via de mail gaan.
Met Pasen 2017 zal er weer een Loire-excursie plaatsvinden, georganiseerd door Len Vaessen.
Cainozoic Research

Henk Mulder dankt Arie Janssen en Ronald Pouwer
voor het regelmatig verschijnen van ons wetenschappelijke tijdschrift.

10 Afzettingen

Het volgende nummer is weer een Miste-special, met
Bram Langeveld als gastredacteur. Er zullen o.a. artikelen over kreeftachtigen, stekelhuidigen, fijn gruis,
vulkaanglas en de gastropodenfamilie Cancellariidae
in staan.
Voor het septembernummer is nog maar weinig kopij
binnen, maar er is nog tijd genoeg.
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11 Public Relations

Enkele leden hebben zich beschikbaar gesteld om te
helpen bij PR-activiteiten. Bij de fossiel.net-beurs in
Ede (12 maart) is dat in praktijk gebracht. De beurs is
goed verlopen en heeft vier nieuwe leden opgeleverd.
Dit najaar zal er een Belgisch equivalent plaatsvinden.
Bram Langeveld doet een oproep voor suggesties
voor activiteiten en plaatsen waar flyers kunnen worden neergelegd.

12 Website

Er komt een nieuwe webmaster die de site geleidelijk
over zal gaan nemen (zie agendapunt 15). Hierbij zal
worden overgestapt op nieuwe open source software
voor het onderhoud van de site. Sylvia Verschueren
hoopt dat de nieuwe webmaster ook weer kan rekenen op foto’s en teksten die kunnen worden geplaatst.

13 Bibliotheek

Henk Mulder meldt dat de jubilerende Stichting Schepsel Schelp twee jubileumboeken heeft uitgegeven. De
bibliotheek van de WTKG heeft een set mogen ontvangen.
Harry Raad meldt dat, in tegenstelling tot wat in het
jaarverslag van de secretaris is vermeld, er in 2015 toch
1 uitlening heeft plaatsgevonden. Het geleende is vandaag weer ingeleverd.

14 Rondvraag

- Ronald Pouwer vraagt of het regelmatig per mail toesturen van informatie door de leden als prettig wordt
ervaren. Dat wordt vanuit de zaal bevestigd. Hetzelfde geldt voor het alleen nog per mail toezenden van
convocaties naar leden waarvan we het e-mailadres
hebben. Dit scheelt de verzenders van Afzettingen
heel veel werk en het spaart drukkosten en papier uit.
- Ronald verzoekt de leden om wijzigingen in het emailadres door te geven.
- Klaas Nijholt vindt het vervelend dat de ALV tien minuten vroeger is begonnen dan in de convo was vermeld. Hij was er vanmorgen niet en heeft nu het eerste
deel van de vergadering gemist. De reden is dat het
programma een beetje is omgegooid door omwisseling van de sprekers in het ochtend- en middagprogramma en het vermoeden dat het middagprogramma uit zou gaan lopen.
- Francien Dieleman vraagt wat er is gebeurd met de
expertiselijst die ruim een jaar geleden is samengesteld. Bram Langeveld vertelt dat er maar 30 reacties zijn binnen gekomen, waaronder enkele niet heel
specifieke. Van diverse respondenten is bij vrijwel
iedereen bekend wat hun expertise is. De beperkte
lijst bleek weinig toegevoegde waarde te hebben en
Bram is er daarom niet mee verder gegaan. Francien
doet de suggestie om de gegevens op de website te
zetten. Sylvia Verschueren vindt dat geen goed idee
omdat de gegevens voor intern gebruik zijn.
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15 Bestuurssamenstelling

- Vele jaren lang is er naar een opvolger van geologisch
secretaris Stef Mermuys gezocht. Omdat dit niet lukte heeft Stef telkens voor een jaar bijgetekend. Dit
jaar heeft hij gezegd er na bijna 20 jaar echt mee te
gaan stoppen. Gelukkig heeft excursiecommissielid
Jef de Ceuster zich als opvolger van Stef gemeld. De
eerste door Jef georganiseerde excursie naar Rumst
is zeer goed ontvangen, wat vertrouwen geeft voor
de toekomst. Henk Mulder dankt Stef voor alle inzet. Jef neemt plaats achter de bestuurstafel en wordt
met applaus aangenomen.
- Sylvia Verschueren en Ton Lindemann stoppen na
ongeveer 15 jaar als webmasters. Ze hebben de website uitgebouwd tot een van de pijlers van de WTKG.
Bram Langeveld zal hun werk over gaan nemen.
Website, Facebook en PR kunnen als een samenhangend geheel worden gezien en het is dan ook logisch
om dit bij een verantwoordelijke onder te brengen.
Henk spreekt zijn waardering uit voor Ton en Sylvia, en heeft er alle vertrouwen in dat Bram hun werk
goed voort zal zetten. De vergadering gaat akkoord
met de uitbreiding van zijn taken.
- Arie Janssen heeft het bestuur verlaten. Hij kan zich
niet meer helemaal vinden in de tegenwoordige activiteiten en hoe die zich verhouden tot de oorspronkelijke doelstellingen van de vereniging. Arie blijft
wel de eindredactie van Cainozoic Research voeren.
Hij wordt door Henk bedankt voor al het werk dat hij
heeft gedaan en zal blijven doen.
- Henk Mulder vertelt dat hij na 9 jaar voorzitterschap
zijn functie graag aan iemand anders over wil dragen.
Het bestuur heeft een lijstje met kandidaten opgesteld en daarvan zijn er diverse benaderd. Victor van
Hinsbergh is bereid gevonden om voorzitter te worden. De vergadering stemt hiermee in. Victor neemt
als nieuwe voorzitter het woord en noemt Henk een
heel goede, gepassioneerde en enthousiaste voorzitter. Mede dankzij hem zit er al jaren een stijgende
lijn in het ledenaantal. Henk heeft veel voor de vereniging betekend, niet alleen voor maar ook achter de
schermen. Henk neemt nog even het woord en spreekt
zijn vertrouwen uit in het vernieuwde bestuur. Victor heeft het voornemen om het Werkgroep-karakter
van de WTKG verder te versterken.

16 Sluiting

De nieuwe voorzitter sluit de vergadering om 14:45.

Ronald Pouwer, secretaris Haarlem, 25 april 2016

