Palynologische Kring
Notulen Algemene Jaarvergadering
26 oktober 2017
Aanwezig: Corrie Bakels, Jasmijn vd Veen, Arnoud Maurer, Mans Schepers, Lars den Boef, Wilmer
Koster, Wim Kuijper, Machteld Caspers, Bas van Geel, Marieke Doorenbosch, Wessel Wolzak,
Liesbeth van Beurden, Marjolein van der Linden, Frederike Verbruggen, Timme Donders, Frans
Bunnik, Henk van Haaster, Erica van Hees (notulist)
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
De vergadering wordt geopend om 16.00u
2. Notulen van de jaarvergadering van 14 juli 2016
De notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag over 2016
Mans Schepers (MS): is het een idee om een scriptieprijs voor studenten in het leven te roepen? TD:
hier is al over gepraat, er is een voorstel voor de ‘Florschütz’ prijs. We moeten er nog overleggen.
Frans Bunnik: € 500,- is serieuzer dan €250,- en er is genoeg in kas.
TD: het ledental blijft in balans.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
4. Financieel overzicht 2016, begroting 2017 en decharge
De begroting wordt goedgekeurd en decharge van de kascommissie vindt plaats.
5. Verkiezing bestuursleden.
Erica van Hees wordt opnieuw verkozen als secretaris voor de tweede termijn. Marjolein van der
Linden wordt verkozen tot penningmeester.
6. Toekenning studentenbeurs 2017.
Dit jaar heeft de Palynologische Kring geen beursaanvragen ontvangen. Wel is er gebruik
gemaakt van de studentenkorting voor de Palynolgendagen.
7. I.F.P.S. mededelingen
8. Activiteiten van de Palynologische Kring
De palynologendagen zullen dit jaar plaatsvinden in (de omgeving van) Groningen.
Voorstellen voor thema’s lezingenmiddagen, bijvoorbeeld ‘forensisch’ i.s.m. het LUMC
Bas van Geel (BvG): A-DNA middag of lezing (onderzoek aan beerputten). TD: ook aan Lake Orchid
wordt hiernaar onderzoek gedaan. Corrie Bakels (CB): i.s.m. Max Planck Leipzig: aan Les Cottés
onderzoek naar DNA uit sediment, ook Amanda Henry potentiële spreker.
Frederike Verbruggen (FV): voorstel voor een thema ‘waar palynologie ophoudt; hoe verder?’
9. Rondvraag.
MS: er is een idee om een NPP-atlas te vervaardigen. BvG: het is maar een klein deel dat bijdraagt
aan kennis, veel is ‘alleen maar’ curieus. CB: Amanda Henry gaat boek samenstellen met methoden
voor archeologie. Er is ook een publicatie van Jutmilla Simulovski dat alleen schimmels behandelt.
BvG: er zijn 3 standaard Pdf’s; die kunnen op de site en wellicht als poster als lidmaatschaps

welkomsgeschenk. Het Hugo de Vries lab is hier misschien ook mee bezig; we zouden daar misschien
een fonds kunnen aanavragen. Henry Hooghiemstra vragen, die in het bestuur zit
HvH: er is een internationale excursie; 1 week ‘high school of Palynolgy’ in Zwitserland/Frankrijk met
max. 35 deelnemers. In 2018 in Polen 1-7 september (Willy Tinner)
10. Sluiting
Om 16.43u wordt de vergadering gesloten.

