Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap
Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging
PALYNOLOGISCHE KRING

Notulen jaarvergadering Palynologische Kring d.d. 07-12-2011 te Amersfoort (Kinderdijk-zaal,
RCE)
Om 13.30 uur opent voorzitter Hanneke Bos de vergadering voor 21 leden.
Afbericht is ontvangen van Corrie Bakels, Stefan Uitdehaag, Marjolein Bouman
Agenda:
Wijziging in agenda van de lezingenmiddag: Marjolein Bouman heeft haar lezing afgezegd. De lezing
werd vervangen door een lezing van Bas van Geel met de titel “Solar forcing of climate change:
past, present and future”.
Notulen:
Op pagina 1: dubbele ontkenning. Is aangepast in de notulen.
Vraag over de subsidie van gemeente Heerlen. Dit wordt besproken bij de financiën van de
Jongmanspenning.
Jaarverslag 2010:
Geen commentaar
Financieel overzicht 2010 en begroting 2011:
Otto Brinkkemper (vertrekkend penningmeester) heeft bij de vergadering een nieuwe versie uitgereikt.
Deze klopt helemaal. Het tekort van vijf euro uit de eerdere versie blijkt een artefact uit het financieel
jaarverslag van 2009 te zijn. De kascommissie bestaande uit Roel Verreusel (3e jaar) en Susan
Kerstholt (1e jaar) hebben de kascontrole uitgevoerd. De boeken zijn goedgekeurd. De kascommissie
ter controle van de boeken van 2011 bestaat uit Susan Kersholt en Tom van Hoof.
De financiën van de Jongmanspenning worden voortaan opgenomen in de financiën van de
Palynologische Kring. De palynologendagen van 2009 hadden een overschot van 1500 euro. Het
bestuur stelt voor om dit bedrag over te laten vloeien in het budget van de Jongmanspenning. Er
moeten namelijk nieuwe penningen gemaakt worden. Hiervoor zijn dan geen subsidieaanvragen meer
nodig. Het bestuur stelt voor om voor verzilverde penningen te kiezen. Beide voorstellen worden
aangenomen. Henk van Haaster merkt op dat dit wel aan Waldemar Herngreen medegedeeld moet
worden.
Palynologendagen 2011 (verslag van organisator Mans Schepers): De palynogendagen hebben quitte
gespeeld. De Universiteit van Groningen had aangeboden om bij te dragen en heeft het kleine tekort
aangevuld.
Verkiezing bestuursleden:
De tweede termijn van Marjolein van der Linden (secretaris) wordt goedgekeurd.
Alle voorstellen voor nieuwe bestuursleden zijn aangenomen. Henk van Haaster (BIAX Consult)
vervangt Otto Brinkkemper als penningmeester, Vanessa Gelorini (Universiteit Gent) en Stefan Engels
(Universiteit van Amsterdam) vervangen de algemene bestuursleden Welmoed Out en Henry
Hooghiemstra. De vertrekkende leden worden bedankt. De oude penningmeester draagt de boeken
over aan de nieuwe.
IFPS mededelingen

De termijn van IFPS bestuurslid Henry Hooghiemstra loopt in 2012 af. Voor komend jaar kan
bestuurslid Timme Donders de functie van Henry Hooghiemstra binnen het bestuur van IFPS
overnemen. Hij zal naar het IPP in Japan afreizen.
Bij de IFPS is een presidentswissel aangekondigd. Wellman is kandidaat, hij is nu penningmeester. Hij
staat goed aangeschreven. De vergadering keurt deze kandidaat goed.
Activiteiten Palynologische Kring:
De brochures zijn klaar en geprint. Ze staan tevens online en zijn zo publiekelijk toegankelijk.
Deze brochures kunnen ook als informatie voor scholieren dienen.
De resultaten van de enquête zijn tijdens de vergadering in een powerpoint presentatie gepresenteerd.
Deze presentatie is tevens op de website van de Palynologische Kring te zien.
De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn:
Drukte op het werk is voor veel personen een belangrijke reden om niet te komen
De bijeenkomsten eerder aankondigen kan het inplannen makkelijker maken
Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig
Website verbeteren (deze wordt voor iedereen toegankelijk gemaakt, zodat inloggen niet meer
nodig is om bij de meeste informatie te komen)
Zichtbaarder worden op google en wikipedia
Meer themabijeenkomsten
Bekijken of andere activiteiten mogelijk zijn zoals excursies
Engels is goed als voertaal
Borrel is leuk, maar zorgt niet voor hogere opkomst
Luxere bijeenkomsten zijn niet nodig
Verhoging contributie is mogelijk, maar daar moet wel wat tegenover staan
Rondvraag:
Henry Hooghiemstra merkt op dat het nuttig is om tevens leden van andere kringen zoals de
sedimentologische en de paleobiologische kring, te informeren over de bijeenkomsten van de
Palynologische Kring. Het bestuur vindt dit een goed idee en dat gaan we doen.
Piet Cleveringa merkt op dat juist de discussies bij excursies belangrijk zijn.
Sluiting vergadering: 14.40 uur

21 mei 2012
Marjolein van der Linden
Secretaris

