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Beste collega,
Hierbij nodig ik u uit voor de 43e jaarvergadering en het aansluitende lezingenprogramma van de Palynologische Kring
op donderdag 21 juni 2012. De bijeenkomst vindt plaats in de Kinderdijk-zaal (ruimte 0.30) van het RCE (Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed), aan het Smallepad 5 te Amersfoort. Het programma ziet er als volgt uit:
Jaarvergadering (13:30-14:30)
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
2. Notulen van de jaarvergadering van 7 december 2011 (zie bijlage).
3. Jaarverslag over 2011 (zie bijlage).
4. Financieel overzicht 2011 en begroting 2012 (worden nagezonden).
5. Verkiezing bestuursleden. Van twee bestuursleden, de voorzitter Hanneke Bos en bestuurslid Timme
Donders loopt dit jaar de tweede termijn af. Deze bestuursleden zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt
voor om Stefan Engels (UvA) te benoemen als voorzitter. Dat betekent dat er een extra vacature voor
algemeen bestuurslid bij komt aangezien Stefan Engels al in het bestuur zat. Het bestuur draagt
daarom Frans Bunnik (TNO) en Marjolein Bouman (ADC) voor als vervangende bestuursleden.
Tegenkandidaten voor de beschikbaar gekomen bestuursfuncties kunnen door tenminste vijf
stemgerechtigde leden aan de secretaris worden voorgedragen tot zeven dagen voor de vergadering.
6. I.F.P.S. mededelingen
7. Activiteiten van de Palynologische Kring
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Lezingenmiddag (14:30-16:30)
14:30 – 14:50
Valerie van den Bos (Universiteit van Amsterdam): “Dramatic deforestation near the Roman
castellum Fectio”
14:50 – 15:15
Frans Bunnik (TNO): “Geoarchaeology and Palynology of the Northern Dutch coastal area.”
15:15 – 15:45
Pauze
15:45 – 16:05
Lineke Woelders (Universiteit Utrecht): “Early Holocene environmental change and the impact of
Mesolithic man in the Tungelroysche Beek Valley, N-Limburg”
16:05 – 16:30 Hanneke Bos en Frieda Zuidhoff (ADC Archeoprojecten): “The reconstruction of a buried Maas
river landscape near Lomm (Limburg, The Netherlands): a multi-disciplinary approach.”
16:30 – ….
Aansluitend borrel
Voor een routebeschrijving kunt u terecht op de onderstaande website:
http://www.cultureelerfgoed.nl/node/232/
Voor informatie en nieuwtjes met betrekking tot de Palynologische Kring zoals, bijvoorbeeld brochures en de foto’s van
de palynologendagen 2011, kunt u terecht op onze website: http://www.palynologischekring.nl
Groeten,
Marjolein van der Linden
Secretaris
Afleveringen van PALYNOS zijn te vinden op http://www.geo.arizona.edu/palynology/ifps.html

