Notulen jaarvergadering Palynologische Kring 2015
5 juni 2015
Afmeldingen: Otto Brinkkemper, Timme Donders, Arnaud Maurer, Ruud Slotboom, Stefan Uitdehaag,
Henk Woldring.
Leden aanwezig bij de jaarvergadering: 10 (inclusief bestuur)
leden aanwezig bij de presentaties: 19 (inclusief bestuur en sprekers)
Jaarvergadering (13.15-14.15u)
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
2. Notulen van de jaarvergadering van 11 juni 2014.
3. Jaarverslag over 2014.
4. Financieel overzicht 2014 en begroting 2015.
5. Verkiezing bestuursleden.
6. Toekenning studentenbeurs 2015.
7. I.F.P.S. mededelingen.
8. Activiteiten van de Palynologische Kring.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
De vergadering wordt om 13.20u geopend door de voorzitter Stefan Engels (SE). Er komen geen extra
punten op de agenda en er zijn geen mededelingen.
Notulen van de jaarvergadering van 11 juni 2014.
Geen commentaar.
Jaarverslag over 2014.
Opmerkingen: Will Gosling is geen professor. Toekenning Jongmanspenning aan Bas van Geel.
Financieel overzicht 2014 en begroting 2015.
De boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit Tom van Hoof en Susan KerstholtBoegehold.
De zakelijke spaarrekening is opgeheven. Er is nu één betaal- en één spaarrekening (oversluiting in
2015). Het bestuur wil het aanvragen van beurzen meer promoten. Groei van het vermogen is geen
doel, ook de palynologendagen kunnen financieel worden ondersteund door de Palynologische Kring.
Er is een voorstel voor tien royementen van leden die een betalingsachterstand hebben van langer
dan drie jaar.
Bas van Geel (BvG) vraagt of de IFPS het geld wel waard is. Henk van Haaster (HvH): Omdat Palynos
geendrukkosten meer heeft betalen we slechts $1,50 per lid. Marjolein van der Linden: zij
subsidiëren grote pollen congressen.
SE: op de langere termijn is er geld voor het uitnodigen van buitenlandse sprekers
BvG: interessant onderzoek aan Groenlandse Viking settlements
SE: het is onduidelijk hoeveel er beschikbaar is voor de palynologendgen van dit jaar.
Marjolein Gouw-Bouman (MGB): het voorstel is om een bepaald item of onderdeel te sponsoren
BvG: of een maximum deelnemersbijdrage vaststellen vóór de begroting en de rest dan eventueel
aanvullen. Gratis deelname voor studenten

HvH: of voor alle leden
BvG: er is sowieso een maximum aantal deelnemers. De organisatie kan een voorstel doen en het
bestuur beslist dan.
Verkiezing bestuursleden.
Stefan Engels treedt af als voorzitter. Timme Donders wordt gekozen als nieuwe voorzitter. De
termijn van Frans Bunnik en Marjolein Gouw-Bouman wordt verlengd.
Toekenning studentenbeurs 2015.
Er is geen aanvraag binnengekomen tot nu toe.
I.F.P.S. mededelingen.
-In 2016 is het congres is Brazilië
-In 2016 zal er een nieuwe voorzitter worden gekozen
Activiteiten van de Palynologische Kring.
De palynologendagen worden dit jaar in Twente georganiseerd door Stefan Engels, Bas van Geel en
Harm Smeenge met als thema ‘recente invloed van de mens’.
Er wordt naar gestreefd de volgende lezingemiddag in een andere hoek dan Amsterdam-LeidenUtrecht te laten plaats hebben b.v. Groningen.
BvG: in Groningen wellicht een Nabije Oosten thema.
SE: Neil Rose als spreker benaderen.
BvG: leden uit Amsterdam betrekken nu zij niet in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Carina, Wil en
Cristel werken bovendien ook in een andere tak binnen de palynologie. In België zouden we Dirk
Verschuure kunnen benaderen.
Rondvraag.
Geen commentaar.
Sluiting.
De vergadering wordt om 14.10 gesloten.

