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Notulen Algemene Ledenvergadering van de WTKG gehouden
op 8 april 2017 in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Aanwezige bestuursleden: Victor van Hinsbergh (voorzitter), Ronald Pouwer (secretaris), Martin Cadée (penningmeester), Jef De
Ceuster (geologisch secretaris), Adrie Kerkhof (Afzettingen), Bram Langeveld (PR)
Overige aanwezige leden: de presentielijst is slechts door een deel van de aanwezigen getekend.
Afmeldingen: Henri Jansen, Cilka Maas, Bert van der Valk, Brigitta van Vonderen, Riaan Rijken, François van Wessel, Kees Peeters,
Martien Lelij, Bram van den Berkmortel, Arie Janssen, Stef Mermuys, Francien Dieleman.
Aanwezige leden (incl. bestuur): 30

1. Opening

Voorzitter Victor van Hinsbergh opent de vergadering
om 14:05 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 afgemeld.

3. Notulen ALV 9 april 2016

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. Jaarverslagen 2016

Bij het jaarverslag van de penningmeester geeft Martin Cadée een korte toelichting. Er zijn in 2016 al veel
vooruitbetalingen voor 2017 binnengekomen. De rekening voor het aanleggen van de drainage in Miste
(na de graafactie van 2013) zal waarschijnlijk dit jaar
gaan komen. De afgelopen jaren zijn hier bedragen van
€ 500 of € 1000 voor begroot, maar naar het zich laat
aanzien zal het toch hoger uit gaan vallen en moeten
we rekening houden met € 2000. Dit blijft binnen het
begrote totale budget van de Miste-actie. Aad Mulder
vraagt hoe het komt dat de uitgaven en inkomsten van
CR in 2016 de helft zijn van die in 2017. Dat komt
omdat de rekening voor het tweede nummer van 2016
pas in 2017 is binnengekomen en ook pas dit jaar een
rekening naar onze klanten Tertiary Research Group
(TRG) en Margraf kon worden gestuurd.
Er is overigens nog steeds een lichte afname in het
aantal exemplaren dat naar TRG en Margraf wordt
gestuurd. Jaap van der Voort vraagt zich af of Margraf de beste intermediair is. Hij suggereert om eens
bij Conchbooks te informeren of zij wellicht een
betere (actievere) partner zijn. Sylvia Verschueren
merkt op dat het financiële risico van de productie
van CR steeds meer bij de WTKG komt te liggen
met de afname van de aantallen die naar Margraf en
TRG gaan, omdat zij nu een belangrijk deel van die
kosten betalen.
Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag van de secretaris. Ronald Pouwer wijst nog even op het grafiekje met het ledenaantal dat de afgelopen jaren spectaculair is gestegen onder invloed van goede PR, Miste
2013 en Facebook. Jef De Ceuster zegt dat groeve-ei-

genaren vrijwel altijd de eis hebben dat deelnemers
aan excursies lid zijn van de vereniging, wat gunstig
is voor het ledenaantal.
De jaarverslagen van het geologisch secretariaat,
CR, Afzettingen en PR worden zonder opmerkingen
en toelichtingen goedgekeurd.
5. Kascommissie

De kascommissie wordt gevormd door Gerard van
der Velde en Jan de Quaasteniet. Jan 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 voorgaande jaren,
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. Jan zegt wel ideeën te hebben
hoe dit kan worden gerealiseerd.
Gerard van der Velde is na twee jaar aftredend als
lid van de kascommissie. In eerste instantie geeft geen
van de aanwezigen zich op als nieuw lid. Tijdens de rondvraag meldt Dick Mol zich als opvolger van Gerard.

6. Bestuurs- en functiewisselingen

Penningmeester Martin Cadée is aftredend en herkiesbaar voor 2 jaar. De vergadering gaat akkoord.
Gedurende dit jaar zal Arie Janssen het hoofdredacteurschap van CR samen met Han Raven uitvoeren, om het aan het eind van het jaar helemaal aan hem
over te dragen. Eind 2017 zal Gerard van der Velde de
inhoudelijke redactie van Afzettingen op zich nemen.
Tot die tijd zal Adrie Kerkhof hierbij hulp krijgen van
Victor van Hinsbergh. De vergadering gaat akkoord
met beide wijzigingen in de redacties van onze tijdschriften.
Secretaris Ronald Pouwer is aftredend en niet herkiesbaar. Victor spreekt zijn waardering uit voor het door
Ronald verzette werk en biedt hem namens de WTKG
en hemzelf een envelop met inhoud en een boek aan.
Het vinden van een opvolger is een flinke klus gebleken.
Victor heeft diverse mensen gepolst en vertelt dat hij momenteel nog met een, niet aanwezig lid, in gesprek is.
Ronald heeft aangeboden om de komende maanden zo
nodig als interim secretaris aan te blijven. (Enkele dagen na de ALV is de vacature toch opgevuld: Bram van
den Berkmortel wordt de nieuwe secretaris.)
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7. Financiën: begroting 2017

Bij het bespreken van de begroting komt het in kleur
uitbrengen van Afzettingen ter sprake. De kosten hiervoor zijn € 900 à 1000 per jaar, wat een contributieverhoging van € 3 betekent. Jan de Quaasteniet suggereert om het blad in zwart-wit te printen en daarnaast
digitaal in kleur uit te geven. Freddy van Nieulande
stelt voor om via de website een hoge of lage resolutie versie aan te bieden. Als de leden voor een papieren
of een digitale versie zouden kunnen kiezen, dan worden de druk- en verzendkosten iets lager, maar de logistiek rond de verzending wordt lastiger en het risico
op illegale verspreiding neemt toe. Dick Mol vindt de
zwart-wit versie perfect. Henk Mulder vreest dat een
contributieverhoging enkele leden kan kosten. Kristiaan Hoedemakers doet de suggestie om bepaalde artikelen in kleur te drukken en andere niet. Harry Raad
weet te melden dat er bedrijven zijn die druk en verzending (zowel op papier als digitaal) volledig voor ons
kunnen verzorgen. Vanuit het bestuur wordt gezegd dat
we daar al eens naar hebben gekeken, maar dat dit financiëel niet gunstig was. Jaap van der Voort suggereert om de dure verzending naar België en Duitsland
vanuit die landen zelf te doen.
Voorzitter Victor van Hinsbergh concludeert dat er
verschillen van inzicht zijn en dat er goede suggesties
zijn gedaan waar nog eens naar kan worden gekeken.
De vraag over het in kleur uitbrengen van Afzettingen komt elk jaar terug en daarom is het goed om dit
nu ter stemming te brengen, met de notitie dat dit een
contributieverhoging van € 3 zal vragen. Vrijwel iedereen is voor en geen van de aanwezigen is tegen. Hiermee is dit voorstel aangenomen. Het in kleur drukken
en de verhoging van de contributie zullen in 2018 ingaan en de kosten zullen in de begroting van dat jaar
worden opgenomen.

8. Secretariaat – Bijeenkomsten 2017

Er staat alleen nog een najaarsvergdering in Boxtel op
het programma (11 november). Henk Mulder vraagt
waarom de succesvolle zomervergaderingen van afgelopen twee jaar geen vervolg krijgen. Dat komt omdat
het uitgebreide excursieprogramma en het laat vallen
van Hemelvaart en Pinksteren nauwelijks ruimte in de
agenda boden. Volgend jaar is er hopelijk wel weer een
zomervergadering.

9. Geologisch secretariaat – Excursies 2017

Geologisch secretaris Jef De Ceuster vertelt dat we met
onze focus op Kwartair en Tertiair tegenwoordig niet
veel mogelijkheden hebben voor excursies. Er is gelukkig veel belangstelling voor de Rupel-excursies met
al meer dan 250 aanmeldingen voor dit jaar. Voor de
Krijt-excursie is nog niet veel belangstelling. Jef vraagt
of leden die suggesties hebben voor excursies die aan
hem door te geven.
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In 2018 en daarna zullen excursies naar Kruibeke en
Rumst georganiseerd blijven worden. We moeten gebruik maken van de mogelijkheden die ons daar geboden worden. De excursies zullen de ruggengraat van
het programma blijven. Daarnaast zullen er ook naar
andere locaties excursies worden georganiseerd. Len
Vaessen is bezig met excursiemogelijkheden in Frankrijk. We hebben vijf nieuwe Duitse leden met contacten
in de groeve Gross Pampau, wat in de toekomst wellicht
mogelijkheden biedt.
Het excursiereglement, het aanmeldformulier en de uitrusting met helm en hesje geven een positief signaal
naar de werfleidingen en opent deuren van locaties die
voor anderen gesloten zijn.
Sylvia Verschueren vraagt waarom er dit jaar geen
strandexcursies zijn, en excursies naar andere dichtbij gelegen locaties. Jef zegt dat hij eigenlijk alleen
excursies wil organiseren naar locaties die je normaal
gesproken niet zelfstandig kunt bezoeken.
10. Cainozoic Research

Hoofdredacteur Han Raven zegt dat er vrijwel alleen
molluskenpublicaties worden aangeboden. Hij wil graag
ook andere onderwerpen opnemen, maar daar zullen de
leden zelf mee moeten komen. Opmaakredacteur Ronald
Pouwer meldt dat de twee afleveringen van deze jaargang vrijwel vol zitten.
Sylvia Verschueren vraagt wat de inbreng van onze CRpartner de Tertiary Research Group is. Ronald zegt dat
die minimaal is.

11. Afzettingen

Victor van Hinsbergh zegt het belangrijk te vinden
dat ons contactblad door de leden wordt gevuld. Adrie
Kerkhof vertelt dat dit de afgelopen keren lastig is geweest omdat er weinig kopij is binnengekomen. Ook
voor komend nummer is er nog niet veel binnen. Komt
er nog een excursieverslag over Rumst?
Han Raven vraagt zich af of de interessante discussies
in de facebookgroepen, die daar snel in de vergetelheid verdwijnen, niet kunnen worden omgevormd tot
artikelen voor Afzettingen.
Lodewijk Reehorst doet de suggestie om een rubriek
‘De collectie van...’ te beginnen.

12. Public Relations

PR-man Bram Langeveld spreekt zijn dank uit aan
het PR-team Lodewijk Reehorst en Klaas Nijholt die
‘goud waard zijn’. De website zal worden vernieuwd,
waardoor hij moderner en makkelijker te onderhouden zal worden.

13. Bibliotheek

Er is weinig activiteit te melden.

14. Rondvraag

Martin Cadée vertelt dat er een tafel met te verkopen
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publicaties achterin de zaal staat. Ronald zegt dat er
nog ‘Karaman-boeken’ te koop zijn voor wie er nog
geen heeft. Jaap van de Voort doet de suggestie om die
via Conchbooks aan te bieden.
15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15:15.

Ronald Pouwer, secretaris
Haarlem, 8 mei 2017
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