
ALGEMENE LEDENVERGADERING  16-12-2008 

 

1. Opening    

Dames en heren, hierbij open ik de Algemene Ledenvergadering. 

 

2. Jaarverslag (1-1-2007 tot en met 31-12-2007) door de voorzitter 

 

In het afgelopen verslag jaar kwam het bestuur voor belangrijke zaken een aantal malen bijeen; 

daarnaast was er veelvuldig overleg per e-mail en telefoon. 

 

Bijeenkomsten 

 

In het verslagen jaar werden een viertal bijeenkomsten georganiseerd. 

 

De eerste bijeenkomst van 2007 was op 14 april, toen we te gast waren bij onze Belgische leden in zaal 

de Volle Vaart in Grobbendonk.  

De sprekers aldaar waren: 

Mietje Germonpré - Roofdieren in België tijdens de IJstijden  

Dick Mol - De oorsprong van de mammoeten op het Afrikaanse continent 

Philip Van Peer - Een stand van zaken over het Neanderthaler-onderzoek in Vlaanderen en Nederland 

Caroline Ryssaert - De oudste archeologische sites in onze gebieden 

 

Op 23 juni 2007 waren we te gast bij de Faculteit Archeologie aan de Universiteit van Leiden. Hier werd 

ook aandacht geschonken aan het 25-jarig bestaan van de WPZ. 

De sprekers waren: 

Thijs van Kolfschoten  - Zoogdierpaleontologie bij de Faculteit der Archeologie 

Pieter Stoel  - Vindplaats Woerden 

Emilie Kraaikamp – Elephantidae in Pleistoceen Woerden 

Inge van der Jagt – Rangifer tarandus in Pleistoceen Woerden 

Willemien Meinders – Rhinocerotidae in Pleistoceen Woerden 

Lobke Matze – Equidae in Pleistoceen Woerden 

 

Op 13 oktober 2007 waren we te gast in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Hier hielden we ook 

de algemene ledenvergadering over 2006. Daarnaast waren er de volgende sprekers: 

Bas van Huut – Island hopping hippos 

Bianca Janssen Groesbeek – De mens bestaat niet 

Tamara Vernimmen – Dodo-bomen, millenniaoud hout uit Mauritius 

Remie Bakker – The battle on the beach. The land of the Giants 

Hanneke Meijer – Ancient DNA analyse van Laat Pleistocene gierzwaluwen uit Liang Bua, Flores 

  

Op 24 november 2007 waren we samen met de WTKG te gast in Naturalis te Leiden. 

Sprekers waren: 

Joop van Veen - De evolutie van de muizenbuis. 

Jelle Reumer - Kleine zoogdieren uit het Laat Plioceen van de Oosterschelde  

Andre Slupik - Neogene afzettingen in de bodem van Schouwen-Duiveland. Boring Schelphoek. 

John de Vos - De Grote zoogdieren uit de Oosterschelde 

Frank Wesselingh & Anton Janse - Uitsterven en nieuwkomers: een natuurlijke historie van de 

Zeeuwse schelp  

 



Alle bijeenkomsten konden rekenen op een bezoekersaantal van tussen de 40 en 50 personen, en zeker 

de bijeenkomst in Grobbendonk was een succes gezien het grote aantal Belgische gasten. 

Bij alle bijeenkomsten was het mogelijk meegebrachte botten te laten determineren. 

In totaal vond het bestuur 20 sprekers bereid praktisch belangeloos een voordracht te houden (een 

stijging met bijna 20% t.o.v. het jaar daarvoor); de sprekers worden hierbij nogmaals bedankt. Daar we 

bijna iedereen in Nederland die zich met Pleistocene dieren of aanverwante gebieden bezig houd al eens 

te gast gehad hebben, wordt het steeds moeilijker nieuwe sprekers te vinden. Hierbij doen we graag weer 

een oproep om eens iets over uw hobby te vertellen tijdens een bijeenkomst. 

 

Van 26 tot en met 28 mei 2007 vond er wederom een WPZ excursie plaats naar de Heidelberg regio in 

Duitsland. We werden daar ontvangen door Wilfried en Gaelle Rosendahl van het Reiss-Engelhorn 

Museum in Darmstadt. We hebben naast het Reiss-Engelhorn Museum ook de Messeltentoonstelling in 

het  Hessisches Landesmuseum en het natuurhistorisch museum in Nierstein bezocht. Ook kregen we 

een rondleiding in de groeve van Mauer, waar in 1907 de kaak van Homo heidelbergensis is gevonden 

en hebben we gedineerd in Kneipe Zur Pfalz waar in 1907 de Mauerkaak aan het publiek bekend werd 

gemaakt. 

 

Ledenmutaties 

 

Het aantal leden in 2007 bedroeg 305, waarvan 244 Nederlandse en 61 buitenlandse leden. 

Aantal nieuwe leden was 4. 

Aantal opzeggingen was 8. 

Overleden: 2 leden. 

 

Cranium 

 

Er verschenen twee nummers in 2007:  

Het eerste nummer van jaargang 24 verscheen in maart, met als inhoud ‘Collectie Post verhuist naar 

NMR’ door Tjitske Visscher, ‘Noordzee 2990 Indet? Uitkomsten van een speurtocht’ door Dick Mol en 

Klaas Post, ‘Een merkwaardige slagtand van de wolharige mammoet, Mammuthus primigenius 

(BLUMENBACH, 1799), uit de Noordzee’  door Dick Mol en Gennady Boeskorov, ‘Grotkunst in 

Creswell Crags’ door Herman de Swart, en een verslag van het 12de Internationale Grottenbeer 

Symposium in Macedonië, Griekenland door Dick Mol, Charlie Schouwenburg en Wilrie van Logchem. 

 

Het tweede nummer van jaargang 24 verscheen in december, met als inhoud ‘Eindelijk! Een vondst van 

een laat-pleistocene veelvraat (Gulo gulo LINNAEUS, 1758) van de Noordzee-bodem’ door Dick Mol, 

Kommer Tanis en Wilrie van Logchem, ‘The Late Pliocene vertebrate fauna of Vatera (Lesvos Island, 

Greece)’ door George Lyras en Alexandra van der Geer, ‘Drie opmerkelijke vondsten uit Het Hambroek, 

Borculo’ door J.F. Van der Steeg en J.M.J. van der Steeg-Oorthuis, ‘Raadsels uit de Noordzee’ door 

Klaas Post, ‘Crocuta crocuta spelaea remains from a Late Pleistocene hyena cave den site near 

Hochdahl in Neandertal (NW Germany) door Cajus Diedrich, ‘Museum labels and fieldnotes’ door 

George Lyras en ‘Bison bonasus from the North Sea, the Netherlands’ door Marc Drees en Klaas Post. 

 

Daar de uitgave van Cranium "liefde werk is", is het toch iedere keer weer een prestatie het blad uit te 

geven. Hiervoor bedankt het bestuur de redactie. Hierbij wil ik de leden tevens aansporen hun 

bevindingen eens op papier te zetten, om zo te komen tot een goed gevulde portefeuille met copij. Het 

verkrijgen van artikelen is iedere keer weer een grote zorg. 

 

 



3. Financieel Overzicht over 2007 (periode 01-01-07 t/m 31-12-07) en Begroting 2008 

 

In deze vergadering zijn aan u uitgereikt het Financieel Overzicht 2007 en de Begroting 2008. 

 

 

4. Verslag van de Kascommissie over het jaar 2007 

De kascommissie over 2007, bestaande uit Rorick van Rijn en Walter de Wit hebben samen met Wilrie 

van Logchem de kasboeken bekeken en alles in orde bevonden. 

 

5. Benoeming Kascommsissie 2008 

Jelle Reumer en Jan Hendriks nemen plaats in de kascommissie 2008. 

 

6. Bestuursverkiezing 

Wilrie van Logchem treedt na 15 jaren van trouwe dienst af als secretaris/penningmeester. Hierdoor zijn 

er 2 openingen in het bestuur, waarvoor Paul Hille en Nike Liscaljet zich kandidaat hebben gesteld. Bij 

geen tegenkandidaten nemen zij plaats in het bestuur. Wilrie van Logchem blijft nog voor een periode 

van 3 maanden verbonden aan het bestuur om zo nog het jaar 2008 af te ronden en de overdracht van de 

boeken naar een nieuwe penningmeester te versoepelen.  

 

Na vele jaren treedt ook Alexandra van der Geer af als hoofdredactrice van Cranium. Zij wordt 

opgevolgd door Liselotte Takken.  

 

7. Rondvraag 

Dan komen we aan het laatste punt van de Algemene Leden vergadering, de rondvraag. Zijn er nog 

mensen die een vraag hebben, zo ja, zo nee. 

 

8. Tot slot wil ik de leden van het bestuur bedanken voor hun inzet.  

 

Sluiting 

 

 

 

 

 


