Bestuursvergadering Palynologische Kring
9 maart 2012
Aanwezig: Hanneke Bos, Timme Donders, Stefan Engels, Vanessa Gelorini en Marjolein van
der Linden
Afwezig: Henk van Haaster
Jaarvergadering
Datum geprikt: woensdag 20 juni 2012 (Marjolein checkt of deze datum niet te dicht op de
datum van de ecologendag zit; zie volgende punt).
Locatie: Marjolein vraagt aan Otto of de bijeenkomst bij het RCE gehouden kan worden.
Planning: We streven ernaar om het programma eind maart rond te hebben en tenminste één
maand voorafgaand aan de jaarvergadering aan te kondigen. (Toevoeging secretaris: er was
op 20 juni geen zaal beschikbaar, de jaarvergadering wordt daarom op donderdag 21 juni in
de Kinderdijkzaal van het RCE gehouden).
Programma: Mogelijke sprekers binnen het thema archeobotanie zijn de studenten van
Stefan Engels, Otto Brinkkemper, Hanneke Bos (Lomm-verhaal), BIAX mensen, Leiden
mensen, lezing van Marjolein Bouman die afgezegd was op vorige bijeenkomst.

Palynologendagen 2012
Vanessa Gelorini verteld dat de Palynologendagen nu gepland zijn om op maandag en
dinsdag 29-30 oktober in Gent georganiseerd te worden (toevoeging secretaris: dit is
ondertussen veranderd naar donderdag en vrijdag 25-26 oktober). Het thema van de
palynologendagen is het palaeoecologisch onderzoek aan de Moervaart (België). Dit is een
multidisciplinair onderzoek met palynologie en fysische geografie aan laatglaciale en
vroegholocene afzettingen in een paleomeer. Het is de bedoeling dat op de lezingendag
presentaties over het Moervaart project gehouden worden en open presentaties. Mogelijk is
er ruimte voor posterpresentaties. Op de tweede dag volgt de excursie.
Beurs dinoflagellatencursus
Timme Donders heeft bij het het bestuur een verzoek ingediend tot het beschikbaar stellen
van een beurs die de inschrijfkosten van 350 euro dekt van de dinoflagellatencursus van
Universiteit Utrecht/TNO aan een gemotiveerde (PhD)student. De aanvragers dienen
daarvoor een motivatie te sturen waaruit het bestuur een kandidaat zal kiezen. Van deze
kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een verslag maakt van de cursus voor onze website en
dat hij/zij een presentatie geeft over zijn/haar onderzoek bij een van de lezingenmiddagen.
Het bestuur moet hierover nadenken. Ook vragen we ons af of de paleobiologische kring
geen bijdrage kan leveren. Deze vereniging is echter nog te jong en daarom financieel niet in
staat om dit soort aanvragen te kunnen ondersteunen.
Na emailberaad wordt besloten om bij wijze van uitzondering een beurs van 350 euro
beschikbaar te stellen voor één student. Wel is het bestuur van mening dat het budget van de
Palynologische Kring beter voor activiteiten gebruikt kan worden waarvan alle leden
gebruik kunnen maken.

