Palynologische Kring
Notulen Algemene Jaarvergadering
14 Juli 2016
Aanwezig: Kees Troostheide, Machteld Caspers, Piet Cleveringa, Bas van Geel, Mirella Groot, Stefan
Uitdehaag, Kees Nooren, Marieke Doorenbosch, Wessel Wolzak, Suzette Flantua, Marjolein van der
Linden, Frederike Verbruggen, Carina Hoorn, Timme Donders, Frans Bunnik, Henk van Haaster,
Marjolein Gouw-Bouman, Erica van Hees (notulist)
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
De vergadering wordt geopend om 13.06u
Timme Donders (TD) licht toe: financiën Palynologendagen sinds 2015 via de Palynologische Kring.
2. Notulen van de jaarvergadering van 5 juni 2015
De notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag over 2015
Bas van Geel (BvG): de kring kan meer naar buiten treden. Door het benaderen van externe sprekers,
zijn er inmiddels meer suggesties? TD: Bij de rondvraag komen we hier op terug.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
4. Financieel overzicht 2015, begroting 2016 en decharge
Henk van Haaster (HvH) licht het financieel overzicht en de begroting toe.
Piet Cleveringa (PC): wat vinden de wanbetalers ervan dat ze geroyeerd worden? HvH: als er
herhaaldelijk een herinneringsmail is gestuurd en er wordt niet gereageerd of betaald, is het meer
dan fair deze personen te royeren.
PC: Waarom betaalt de Palynologische Kring contributie KNGMG?
TD: De Palynologische Kring heeft bijvoorbeeld inspraak. Westerhof goedgekeurd erelid tijdens de
jaarvergadering (voorzitter Palynologische Kring was hier aanwezig), maar de communicatie tussen
de Kringen kan beter.
BvG: Je kunt ook denken aan de Botanische Vereniging, maar die is meer gericht op fysiologie en
DNA onderzoek.
Er vindt decharge plaats van de kascommissie.
5. Verkiezing bestuursleden.
Vanessa Gelorini treedt af als bestuurslid. Carina Hoorn wordt benoemd als bestuurslid en licht kort
toe wie ze is en hoe zij denkt bij te dragen aan het bestuur.
BvG: goed te zien dat er iemand in het bestuur Amsterdam vertegenwoordigd
6. Toekenning studentenbeurs 2016.
Dit jaar heeft de Palynologische Kring drie beursaanvragen ontvangen en gehonoreerd: Machteld
Caspers voor deelname aan een zomercursus in Moulis; Tessa Driessen en Erik de Boer voor
deelname aan het NAC.
7. I.F.P.S. mededelingen

TD: IPC wordt dit jaar georganiseerd in Tsjechië, voorzitter van de Palynologsche Kring zal deelnemen
In 2020 zal de IPC in Nederland worden gehouden, wellicht is het mogelijk om het in Utrecht te
organiseren.
BvG: dit vereist professionele organisatie. Wel een goed idee.
MvG: er is een congresbureau dat de Kring regelmatig benaderd
Frederike Verbruggen (FV) over EPD
Bretzel overgedragen aan Thomas Litz
8. Activiteiten van de Palynologische Kring
HvH: palynologendagen zullen dit jaar plaatsvinden in Koksijde. Er is gesponsord door de gemeente
Koksijde.
Erica van Hees: Facebook zou meer gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van vacatures en
vragen, met name door leden
Er is een nieuwe webhost. Door de overname loopt niet alles even soepel, naar verwachting zullen
we eind volgend jaar een nieuw vormgegeven website hebben.
9. Rondvraag.
Workshops (Eric Grimm): met name in de UK en Duitsland leveranciers van data, in Nederland
nauwelijks. Het is echter wel een goede manier om data op te slaan.
Database manager is Michel Lidet www.europeanpollendatabase.net/contribute
Dit kunnen wij benadrukken.
BvG: Ideeën: praktische middag, bv Jacqueline van Leeuwen (Apiaceae). Kunnen we combineren met
NPP’s (BvG). TD: men kan ook van te voren vragen indienen.
CH: we kijken wel naar de phylogenie van pollen als we de evolutionaire geschiedenis proberen te
begrijpen. Zo komt de Botanische Vereniging ook weer in beeld.
PC: veenherstel zou een mooi thema kunnen zijn, in Nedrland i.v.m. daling. Er is een proeftuin in
Grubbenvorst waar je bijvoorbeeld verschillende Sphagnum soorten kunt waarnemen.
BvG: Hans Joosten zou een goede spreker zijn over het thema koolstofopslag.
PC: aantrekken van mensen uit een ander interesseveld zoals Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten.
BvG: kan ik op de mailinglijst voor de sedimentologische kring?
TD: soms beperkte plekken. Er zou wel meer kruisbestuiving mogen bestaan tussen de Kringen.
BvG: betekent dat het lidmaatschap van de KNGMG voorwaardelijk is
10. Sluiting
Om 13.53u wordt de vergadering gesloten.

