Notulen jaarvergadering 2012 Palynologische Kring
RCE, Amersfoort
Afmeldingen: Han Konijnenburg - van Sittert, Kim Cohen, Welmoed Out, Kees Troostheide, Vanessa Gelorini,
Timme Donders, Marjolein Bouman
Aantal aanwezigen: 17
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
De opening van de vergadering is om 13.37 door de vertrekkende voorzitter Hanneke Bos. Een extra agendapunt
wordt aangedragen door Henry Hooghiemstra over het overleven van de paleoecologie met het huidige
kabinetsbeleid. Dit wordt het nieuwe punt 8 op de vergadering
2. Notulen van de jaarvergadering van 7 december 2011 (zie bijlage).
Geen commentaar.
3. Jaarverslag over 2011
Geen commentaar.
4. Financieel overzicht 2011 en begroting 2012
De kascommissie bestaande uit Tom van Hoof en Heleen Koolmees hebben het financieel overzicht 2011
nagekeken en goedgekeurd. De volgende kascommissie bestaat uit Tom van Hoof en Susan Kerstholt.
Penningmeester Henk van Haaster geeft een toelichting bij het financieel overzicht.
Zo legt hij uit waarom er nu zeer hoge inkomsten staan bij de Palynologische Kring staan. Dit komt omdat
overboekingen tussen verschillende rekeningen van de Palynologische Kring ook als inkomsten gezien worden,
waardoor het lijkt alsof er veel inkomsten zijn maar het werkelijk schuiven met eigen geld is. Bij het financieel
overzicht van volgend jaar zal dit versimpeld worden door enkel de werkelijke inkomsten uit contributie en rente
weer te geven. Verder is de rentemeerrekening omgezet naar een zakelijke spaarrekening. Er wordt gevraagd of
de mogelijkheid bestaat om duurzaam te gaan sparen. Dit is echter niet handig vanwege de automatische incasso.
Alhoewel bij de vorige jaarvergadering was besloten dat het restantbedrag van de Palynologendagen 2010 bij het
saldo van de Jongmanspenning opgeteld zou worden is dit nog niet terug te zien in het financieel overzicht 2011.
Dit komt omdat de overboeking van dit bedrag pas in 2012 heeft plaats gevonden. Dit zal dus wel zichtbaar zijn
in het financieel overzicht van 2012.
In de begroting van 2012 is een post opgenomen voor een subsidie van 350 euro aan de dinoflagellatencursus
georganiseerd door het LPP. Er is een aanvraag geweest van TNO/LPP om een beurs ter waarde van de
inschrijfkosten voor studenten (350 euro) ter beschikking aan één student te stellen. Het bestuur heeft daarop een
oproep gedaan onder de leden van de Palynologische Kring dat ze zich in konden schrijven voor deze beurs met
een beargumenteerde brief. De student die de beurs kreeg toegewezen moet een verslag indienen van de dinocursus voor op de website.
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.
De bestuurswissel wordt door de vergadering goedgekeurd. De vertrekkende bestuursleden worden bedankt.
Het huidige bestuur bestaat uit Stefan Engels (voorzitter), Henk van Haaster (penningmeester), Marjolein van
der Linden (secretaris), Frans Bunnik, Vanessa Gelorini en Marjolein Bouman (algemene bestuursleden).
6. I.F.P.S. mededelingen
geen
7. Activiteiten van de Palynologische Kring
Vanessa Gelorini en Philippe Crombé organiseren op donderdag en vrijdag 25-26 oktober de Palynologendagen
2012 in Gent. Meer informatie over de Palynologendagen wordt door Vanessa rondgestuurd.
In december 2012 wordt de volgende lezingenmiddag georganiseerd. We willen graag een buitenlandse gast
uitnodigen voor deze meeting.

Vanaf 1 oktober 2012 tot half februari 2013 gaat de secretaris Marjolein van der Linden met
zwangerschapsverlof. Bij het begin van het verlof zullen de leden op de hoogte gesteld worden van het
alternatieve emailadres waar aankondigingen voor de Palynologische Kring heen gestuurd kunnen worden.
8. Extra agendapunt Henry: witte vlekken
Henry Hooghiemstra heeft een brief ontvangen via de academie (KNAW) van de staatsecretaris over het huidige
kabinetsbeleid. Als antwoord op deze brief wil hij een reactie sturen aan de staatssecretaris over wat dit beleid
als vooruitzicht heeft voor de paleoecologie. Het beleid houdt namelijk in dat er negen economische topsecties
zijn uitgekozen waarvan er enkele tot de wereldtop behoren. Deze topsecties krijgen onderzoeksbudget. Dit
levert echter witte vlekken op in de nederlandse wetenschappelijke portefolio, met verlies van expertisegebieden
als gevolg. Dit dreigt ook te gebeuren met de paleoecologie. Volgens Henry is er nu nog maar eenderde over
van de vakgroepen van 25 jaar geleden. Dit wordt nog verder gereduceerd als Andy Lotter vertrekt in Utrecht
(UU) en Henry en Bas in Amsterdam (UvA). Henry roept op dat een aantal betrokken Palynologische Kring
leden de opzet van zijn brief aan de staatssecretaris te lezen en hun commentaar en toevoegingen naar Henry
terugsturen. Het doel van deze brief is het belang van de paleoecologie in de breedte neer te zetten. Het
commentaar moet binnen een week binnen zijn. Tot de “witte vlekken” commissie worden genoemd: Rike
Wagner, Hanneke Bos, Henk Woldring, Otto Brinkkemper, Marjolein van der Linden, Frans Bunnik, Han
Konijnenburg – van Cittert, Mike Field. Marjolein mailt de conceptbrief naar deze leden rond.

9. Rondvraag.
Mans Schepers vraagt zich af of de Palynologische Kring al zichtbaarder is geworden op internet.
De secretaris heeft de link naar de website van de Palynologische Kring toegevoegd aan de engelse
wikipediapagina palynology. Bij de nederlandse pagina over palynologie lijkt het niet mogelijk om aanpassingen
te doen.
Henk van Haaster en een aantal andere leden vinden dat de website actiever zou moeten zijn en meer
aantrekkingskracht zou moeten heben. Om dat te doen zouden we extern iemand in moeten schakelen om de
website te verbeteren. Om de kosten te beperken zouden we dit mogelijk via de zoon van Silke Lange kunnen
regelen. Hij heeft meer websites gebouwd.
10. Sluiting.
Om 14.27 uur wordt de vergadering gesloten door de nieuwe voorzitter Stefan Engels.

