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Beste collega,
Hierbij nodig ik u uit voor de 45e jaarvergadering van de Palynologische Kring en het
aansluitende lezingenprogramma met het thema 'Palaeoecology, grazing and vegetation
diversity'. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 juni 2014 in de Kinderdijkzaal van het
RCE, Smallepad 5 te Amersfoort. Het programma ziet er als volgt uit:
Jaarvergadering (13:15 -14:15)
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
2. Notulen van de jaarvergadering van 6 juni 2013 (zie bijlage).
3. Jaarverslag over 2013 (zie bijlage).
4. Financieel overzicht 2013 en begroting 2014 (worden nagezonden).
5. Verkiezing bestuursleden.
Van twee bestuursleden loopt de eerste termijn af: Dr. Henk van Haaster
Penningmeester) en Dr. Vanessa Gelorini (commissaris). Henk en Vanessa
stellen zich echter kandidaat voor een tweede termijn van drie jaar. Van de
secretaris (Dr. Marjolein van der Linden) loopt de tweede termijn van drie
jaar af waardoor zij niet meer herkiesbaar is. Het bestuur stelt voor in haar
plaats Erica van Hees (BA, Universiteit Leiden) te benoemen.
Tegenkandidaten voor de drie beschikbaar gekomen bestuursfuncties
kunnen door tenminste vijf stemgerechtigde leden aan de secretaris worden
voorgedragen tot zeven dagen voor de vergadering.
6. Toekenning studentenbeurs 2014.
7. I.F.P.S. mededelingen
8. Activiteiten van de Palynologische Kring (Palynologendagen,
Jongmanspenning, nieuwsbrief via website)
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Lezingenmiddag (14:15-16:15)
14:15 – 14:45 Dr. Bas van Geel (UvA): ‘Multiproxy studies of the last meals of an Early Holocene
bison and a mid-Holocene horse from Siberian permafrost’
14:45 – 15:15 Pauze
15:15 – 15:45 Dr. Mans Schepers (RUG): ‘From vegetation to hay bale to livestock to dung. And
back? An experimental study on the relation between standing vegetation and the
botanical composition of dung’
15:45 – 16:15 Dr. Chris Smit (RUG): ‘Grazing experiments in Europe: impacts on vegetation
structure and diversity’
16:15 – ….
Aansluitend borrel
Voor een routebeschrijving kunt u terecht op de onderstaande website:
http://www.cultureelerfgoed.nl/contact/routebeschrijving-vestiging-amersfoort
Voor informatie en nieuws met betrekking tot de Palynologische Kring kunt u terecht op
onze website: http://www.palynologischekring.nl
Volg ons ook op facebook!
Groeten,
Marjolein van der Linden
Secretaris

