Notulen bestuursvergadering Palynologische Kring
datum: 28-3-2013
locatie: Van Steenisgebouw, Leiden
aanwezig: Stefan Engels, Henk van Haaster, Marjolein Bouman, Marjolein van der Linden en
Frans Bunnik (later)
* Royeren leden die meer dan drie jaar niet betaald hebben.
Hieronder het overzicht van 17 leden (verwijderd bij publicatie) die al meer dan drie jaar
geen contributie hebben betaald en niet reageren op emails waarin om betaling wordt
verzocht. We besluiten om deze leden te royeren conform artikel 4b van de statuten:
(royement bij wanbetaling bij besluit van het kringbestuur).
Henk stuurt een email met het bericht naar de betrokken personen.
* Vaststelling voorwaarden jaarlijkse studentenbeurs Palynologische Kring
Het bestuur vindt het een goed idee om een jaarlijkse beurs in te stellen om studenten in de
gelegenheid te stellen hun kennis uit te breiden binnen het vakgebied palynologie. De
Palynologische Kring beschikt ondertussen over een ruim spaartegoed van ongeveer 11.000
euro. Jaarlijks houden we ongeveer 500 euro over als verschil van de inkomsten en uitgaven.
We willen daarom aan de jaarvergadering voorstellen om een budget van maximaal 500 euro
per jaar te besteden aan een beurs voor één of meerdere studenten (Msc of PhD). Indien de
jaarvergadering de voorwaarden goedkeurt, zullen deze op de website van de
Palynologische Kring worden gepubliceerd.
Voorwaarden studentenbeurs:
Organisatoren van een congres, cursus, summer school of symposium kunnen een voorstel
indienen voor het ter beschikking stellen van een beurs voor het evenement. Het bestuur
beslist of zij de aanvraag binnen het kader van de Palynologische Kring vinden passen. Dit is
volgens de statuten uit 1968: De bevordering van de palynologische wetenschap in de meest
uitgebreide zin. Het opwekken, in stand houden en doen toenemen van de belangstelling
voor palynologie.
Het budget is maximaal 500 euro per jaar en kan worden besteedt aan de inschrijfkosten
van een evenement. Het budget kan verdeeld worden over meerdere studenten (Msc of PhD)
of verschillende evenementen. Aanvragen voor een bijdrage in de kosten van veldwerk,
materiaal of reiskosten worden niet gehonoreerd.
Het bestuur schrijft de beurs uit en communiceert de voorwaarden via email en de website
aan haar leden.
Studenten (Msc of PhD) kunnen reageren op de beurs door een motivatiebrief (opgesteld
in de engelse taal) en een CV aan het secretariaat van de Palynologische Kring te
sturen/emailen. Tevens dienen zij aan te tonen dat er geen directe financieringsbronnen
binnen hun project zijn voor het evenement.
Voorwaarden voor het ontvangen van de beurs zijn een lidmaatschap van de
Palynologische Kring en als tegenprestatie wordt een verslag van het evenement verwacht
dat op de website van de Palynologische Kring zal worden gepubliceerd en eventueel een
lezing.

De betaling van de beurs kan op twee manieren verlopen. Of de beurs ter hoogte van het
inschrijfgeld wordt direct aan de organisatie van het evenement overgemaakt. Of de student
ontvangt de beurs na overleg van een betalingsbewijs van het betreffende evenement.
De studenten kunnen een bewijs van het ontvangen van de beurs krijgen zodat ze dit op
hun CV kunnen zetten.
* Financiën Palynologendagen
Vanessa Gelorini heeft laten weten dat de Palynologendagen een negatieve eindbalans
hadden maar dat deze is opgevangen door een krediet van haar leidinggevende (waarvoor
dank). Het tekort was ontstaan vanwege terugbetalingen aan mensen die helemaal niet zijn
op komen dagen. Er zijn echter wel kosten gemaakt voor deze mensen bij het huren van de
bus, de catering etc. Misschien is het voor de volgende keer een goed idee om mensen vooraf
te laten betalen en bij annulering eventueel een percentage van de kosten in te houden zodat
er geen tekort ontstaat. Stefan geeft dit door aan Timme en verifieert tevens of hij werkelijk
de volgende Palynologendagen gaat organiseren.
* Website en facebook pagina Palynologische Kring
Marjolein en Henk informeren bij hun college Silke Lange of haar zoon een offerte wil maken
voor het vernieuwe van de website van de Palynologische Kring. De offerte kan voorgelegd
worden bij de volgende jaarvergadering. We besluiten om een facebookpagina/groep te
maken voor de Palynologische Kring. Henk en Marjolein doen dit. We hopen dat we hiermee
wel de interactie tussen de kringleden onderling en met mensen van buiten het vakgebied
kunnen bevorderen. Iets wat met het beveiligde forum op de website niet is gelukt.
Frans en Marjolein B leveren nog een foto en een kort CV voor op de website.
* Kandidaten voor vice-voorzitterschap IFPS
We kiezen drie mensen van verschillende continenten: Jaramillo, Seppa en Takahara.
* Jaarvergadering
Locatie wordt TNO te Utrecht. Frans checkt of er een zaal beschikbaar is op donderdag 6 juni
of vrijdag 7 juni. Indien dit niet het geval is, zoeken we per mail naar een nieuwe datum.
* Interview gepensioneerden
Henry Hooghiemstra had het idee om interviews te houden met gepensioneerde
palynologen zoals van Zeist. We bekijken nog wat we hier gaan doen. Het is misschien meer
iets voor de Geobrief. Marjolein Bouman zou eventueel wel een interview willen doen.
* Vervaardigen Jongmanspenning
Frans gaat begin april naar de juwelier om de penningen te laten maken.

