Notulen jaarvergadering Palynologische Kring 2013
6-6-2013
Locatie: auditorium van TNO, Princetonlaan 6 te Utrecht
Afmeldingen: Stefan Uitdehaag, Kees Troostheide, Caroline Vermeeren, Kim Cohen, Otto
Brinkkemper, Piet Cleveringa
leden aanwezig: 12 (inclusief bestuur)
leden aanwezig bij presentaties: 30 (inclusief bestuur)
Jaarvergadering (13:30-14:30)
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
2. Notulen van de jaarvergadering van 21 juni 2012
3. Jaarverslag over 2012 (zie bijlage).
4. Financieel overzicht 2012 en begroting 2013
5. Voorstel jaarlijks budget studentenbeurs
6. I.F.P.S. mededelingen
7. Activiteiten van de Palynologische Kring (Palynologendagen,
Jongmanspenning, website vernieuwen)
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
De vergadering wordt om 13.35 geopend door de voorzitter Stefan Engels (SE). De
activiteiten van de Palynologische Kring hebben veel overlap met het financiële overzicht en
begroting. Het agendapunt IFPS-mededelingen wordt daarom naar voren geschoven, voor
het jaarverslag 2012.
Mededelingen:
- vanuit KNGMG verzoek om mee te denken over een “Kringendag”. Het idee lijkt weer stil
te liggen, maar we hebben als PK positief geantwoord. De dag zou moeten bestaan uit 1
lezing per kring over de Tweede Maasvlakte (in het bezoekerscentrum) alsmede een halve
dag veldbezoek. Als er meer over bekend wordt, zal dit direct aan de leden worden
medegedeeld.
- KNGMG heeft een nieuwe voorzitter. Dit is Lucia van Geuns. Zij is werkzaam bij het
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael als adjunct hoofd/senior
onderzoeker bij het energie programma (CIEP) van Instituut Clingendael. Ze heeft daarvoor
ruim 22 jaar bij Shell gewerkt
- Bas van Geel (BvG) vraagt om meer uitwisseling van aankondigingen tussen de
verschillende kringen van het KNGMG. Bijvoorbeeld uitnodigingen van bijeenkomsten van
de paleobiologische of sedimentologische kring.
I.F.P.S. mededelingen
- Charles Wellman is nog steeds de IFPS President. Er zijn verkiezingen geweest voor vicepresidents. Wens van de Palynologische Kring: Drie in totaal, liefst verdeeld over de
continenten en naar subdisciplines.
- Uitslag: Paulo Alves de Souza (Brazilië), Carlos Jaramillo (VS) en Hikaru Takahara (Japan)
zijn gekozen tot IFPS Vice-Presidents tot 2016.
- 2016 meeting zal worden gehouden in Brazilië.

Notulen van de jaarvergadering van 21 juni 2012
Geen commentaar
Jaarverslag over 2012
Geen commentaar. BvG merkt op dat we goed bezig zijn als bestuur. SE vindt het belangrijk
dat we de bijeenkomsten zoveel mogelijk bij verschillende instituten organiseren. Om zo
mogelijke nieuwe (jonge) leden te kunnen bereiken. Dus ook bijeenkomsten in Groningen,
Leiden of in België.
Financieel overzicht 2012 en begroting 2013
Henk van Haaster (HvH) laat zien dat de financiële overzichten simpeler zijn geworden. Dit
komt omdat de overboekingen tussen rekeningen zijn weggelaten waardoor er geen fictieve
inkomsten of uitgaven zijn. Alleen de standen van de verschillende rekeningen aan het begin
en eind van het jaar worden weergegeven, tegen de in- en uitgaven over het boekjaar. De
totalen van deze twee weergaves moeten gelijk zijn. De kascommissie (bestaande uit Tom
van Hoof en Heleen Koolmees) heeft de boeken goedgekeurd.
BvG merkt op dat de Palynologische Kring een riant vermogen heeft. Dit heeft een aantal
oorzaken. Dit komt deels door een gestage toename in vermogen sinds 1968, deels door het
vermogen van de Jongmanspenning dat bij het saldo van de Palynologische Kring is
getrokken, deels door het dubbel incasseren van contributie via de automatische incasso in
2012 en door het innen van achterstallige contributie.
BvG vindt het een goed idee om een deel van het vermogen aan te spreken voor het
uitnodigen van buitenlandse sprekers.
In 2012 is er wel een lezing geweest van een buitenlandse spreker (Mark Bush). Onze
lezingenmiddag in december is toen gekoppeld aan een IBED seminar op de UvA, waardoor
er geen kosten waren voor de Palynologische Kring.
Leden kunnen altijd ideeën voor het uitnodigen van een (buitenlandse) spreker melden bij
de secretaris.
Voorstel jaarlijks budget studentenbeurs
Dit jaar (2013) zijn er al twee beurzen van elk 250 euro uitgegeven aan twee studenten
Valerie van den Bosch (Universiteit van Amsterdam) en Lise Beirinckx (Universiteit Gent).
Zij kunnen deze beurs besteden aan het inschrijfbedrag van de summerschool “an
INTIMATE example” in juli 2013.
Met een aantal kleine veranderingen worden de richtlijnen voor het uitgeven van de beurs
aangenomen. Aanpassingen:
- Het jaarlijkse budget wordt verhoogd naar 1000 euro. Dit is een maximum. Dit bedrag hoeft
jaarlijks niet uitgegeven te worden.
- MsC- en PhD-studenten zelf (en niet de organisatoren) kunnen inschrijven op een beurs
- Gemotiveerde beursaanvragen kunnen ingezonden worden tot 31 maart. Daarna zal het
bestuur zich buigen over de inzendingen en de beurzen toekennen.
Erik de Boer (EdB) vraagt of de beurs ook gebruikt kan worden voor reiskosten bij veldwerk.
We doen dit niet omdat dit mogelijk fraudegevoelig is en een niet vast omkaderd bedrag is.
Inschrijfkosten van een congres, cursus etc. zijn een vast, controleerbaar bedrag.

BvG merkt op dat ook PhD-studenten mogen inschrijven terwijl deze een budget binnen hun
project hebben voor dit soort zaken. Het bestuur merkt op dat dit tegenwoordig niet meer zo
standaard is of dat het instituut van de PhD-student bepaald dat er eerst fondsen
aangeschreven dienen te worden. Het is aan het bestuur om te beoordelen of een PhDstudent in aanmerking komt voor een beurs.

Activiteiten van de Palynologische Kring (Palynologendagen, Jongmanspenning, website
vernieuwen)
- De Palynologendagen 2013 worden georganiseerd door Timme Donders en Rike Wagner
(Universiteit Utrecht).
- De mal van de Jongmanspenning ligt bij de juwelier Rikkoert. We laten drie penningen
maken zodat we in 2014, 2018 en 2022 een penning uit kunnen reiken bij het EPPC.
Voorlopig hoeven we dus niets meer te regelen voor de Jongmanspenning! Behalve de
kandidaten bepalen natuurlijk.
- Er is een offerte aangevraagd voor het bouwen van een vernieuwde website. Het bouwen
van de website met afwisselende foto’s op de homepage en ondersteuning van het versturen
van de nieuwsbrief gaat ongeveer 1000 euro kosten. Er komen echter ook nog kosten bij voor
het hosten en ondersteunen van de website (incl. nieuwsbrief). Dit komt neer op ongeveer
300 euro per jaar. Dit zou samen met het budget voor de studentenbeurs te zwaar drukken
op de begroting. Er zijn daarom twee opties: of we laten geen nieuwe website bouwen of we
verhogen de contributie zodat we wel genoeg budget hebben voor de studentenbeurs en
website. De vergadering beslist dat een aantrekkelijke, goede website in deze tijd zeer van
belang is. Daarom wordt besloten om de contributie te verhogen naar 15 euro per jaar. Dit
wordt 7,50 euro voor studenten. De verhoging zal in 2014 ingaan.
Rondvraag.
BvG vraagt of er al plannen zijn voor een buitenlandse spreker. SE zegt dat John Lowe
mogelijk een optie is via de IBED seminar. EdB voegt toe dat er pas in het voorjaar van 2014
weer een spreker uit de paleoecologie komt bij de IBED seminars.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 14.20

