Notulen bestuursvergadering Palynologische Kring 21-06-2012
Voorafgaand aan jaarvergadering op RCE, Amersfoort
Afwezig: Vanessa Gelorini, Timme Donders, (nieuw bestuurslid Marjolein Bouman)
Aanwezig: Marjolein van der Linden, Henk van Haaster, Hanneke Bos, Stefan Engels (en
later nieuw bestuurslid Frans Bunnik)
Palynologendagen:
Wie is er aan de beurt om de volgende palynologendagen te organiseren. Marjolein vdL stelt
voor om een lijstje op te stellen wie de laatste jaren de dagen hebben georganiseerd. Zij doet
dit voor haar zwangerschapsverlof. Mogelijk wil Rike Wagner (UU) de volgende
Palynologendagen organiseren.
Discripantie ledenadministratie:
Bij het maken van het jaaroverzicht en het financieel overzicht 2011 bleek dat er een verschil
zat tussen het aantal leden in de ledenadministratie en in de financiele administratie. Henk
en Marjolein hebben uitgezocht hoe dit komt. Helaas is hieruit gebleken dat sommige leden
al enkele jaren lid zijn, maar nog nooit benaderd om contributie te betalen. We gaan deze
leden benaderen en vragen of ze de contributie over 2011 en 2012 in één keer willen voldoen.
De verschuldigde contributie uit de jaren daarvoor wordt kwijtgescholden. Sommige leden
hebben een enorme betalingsachterstand. Misschien moeten we leden royeren als ze
bijvoorbeeld 5 jaar lang niet hebben betaald. We gaan ze echter eerst nogmaals benaderen
om te betalen voordat we deze stappen nemen.
Zwangerschapsverlof Marjolein:
Vanaf 1 oktober 2012 gaat Marjolein vdL (secretaris) met zwangerschapsverlof tot 17 februari
2013. Haar taken dienen over genomen te worden. Stefan neemt het versturen van de
aankondigingen op zich, Henk kan de website bijhouden. Ook het organiseren van de
najaarsbijeenkomst en mogelijk de voorjaarsbijeenkomst zal door iemand anders gedaan
moeten worden. Ze blijft bereikbaar per email voor vragen of andere Palynologische Kring
gerelateerde zaken.
Lezingenbijeenkomst december:
Bij de volgende lezingenbijeenkomst in het najaar (november/december) zou het mooi zijn
als we een buitenlandse gast uit kunnen nodigen om te komen spreken. Stefan stelt voor om
de lezingenmiddag samen te laten vallen met het bezoek van Mark Bush die toch al naar de
UvA komt voor een SEE-lecture. Mogelijk kunnen de lezingenmiddag en de SEE-lecture
gecombineerd worden. Stefan wil de organisatie van deze middag op zich nemen.
Jongmanspenning:
Nu het budget voor het laten vervaardigen van nieuwe jongsmanspenningen is geregeld
moeten de penningen ook werkelijk gemaakt worden. Aangezien de mal zeer zwaar is en de
zilversmid in Veldhoven is gevestigd, is dit best een onderneming. Frans Bunnik biedt aan
om deze klus op zich te nemen. Marjolein zal de nodige informatie over de zilversmid
Rikkoert aan Frans verstrekken. De mal ligt op de kamer bij Timme Donders op TNO in
Utrecht.

