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Verslag Jaarvergadering KNGMG 20 mei 2015 
KIVI, Den Haag 

1 Opening 

De voorzitter van het hoofdbestuur Lucia van Geuns opent de vergadering kort na 16.00 

uur en heet de circa 25 aanwezige leden hartelijk welkom. Het volledige hoofdbestuur is 

aanwezig op de vergadering. 

2 Vaststelling agenda 

De voorgestelde agenda is eerder gepubliceerd in Geo.Brief 2015-2. Een belangrijk 

agendapunt van vandaag is het verslag van de toekomstvisiecommissie. Er worden verder 

geen agendapunten toegevoegd. 

3 Mededelingen 

Het bureau van het KNGMG was de laatste jaren ondergebracht bij het KIVI, waar tegen 

betaling gebruik gemaakt werd van secretariële, administratieve en boekhoudkundige 

ondersteuning. Helaas heeft het KIVI het contract per 1 januari 2015 opgezegd. Els Ufkes 

heeft daarom onlangs de ledenadministratie en de financiële administratie van de 

KIVI-medewerkers overgenomen. Het KIVI-gebouw aan de Prinsessegracht 23 in Den 

Haag blijft nog wel fungeren als ons postadres, als locatie van ons archief en als 

vergaderlocatie voor het hoofdbestuur en de jaarvergadering. Ook hier zijn kosten aan 

verbonden. 

4 Verslag jaarvergadering 21 mei 2014 

Een verslag van de vorige jaarvergadering gehouden op 21 mei 2014 is verschenen in 

Geo.brief 2014-5. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 

5 Jaarverslag 2014 

Het jaarverslag is gepubliceerd in Geo.brief 2015-2. De voorzitter geeft een korte 

samenvatting van enkele hoogtepunten uit 2014. 

 

Als eerste wordt de goede relatie met Cambridge University Press (waar NJG is 

ondergebracht) genoemd. Hemmo Abels is toegetreden tot het bestuur van de SNJG.  

 

Verder is in 2014 voor de 12
e
 keer het NAC (Nederlands Aardwetenschappelijk Congres) 

georganiseerd. Op het congres is aan Lydian Boschman (Universiteit Utrecht) de 

Escherprijs uitgereikt voor de beste aardwetenschappelijke masterscriptie uit 2013. 

 

In 2014 heeft het hoofdbestuur twee Van Waterschoot van der Grachtpenningen 

toegekend. De nieuwe penningdragers zijn dr. S.E. Jharap en prof. dr. C.G. Langereis. De 

uitreikingen hebben begin dit jaar plaatsgevonden. 

 

Tijdens de jaarvergadering van 21 mei 2014 is Jan Stafleu (TNO – Geologische Dienst 

Nederland) benoemd als nieuw bestuurslid. Jan heeft de functie van secretaris van 

Barthold Schroot overgenomen. 
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Tot slot is een toekomstvisiecommissie ingesteld, zie daarvoor punt 9. 

 

Aan het einde van het jaar waren er 810 leden. 

 

Jan Stafleu geeft een aanvullende toelichting over twee activiteiten van de European 

Federation of Geologists (EFG). Het eerste punt betreft de mogelijkheid voor 

aardwetenschappers met werkervaring, die zich committeren aan een beroepscode en 

actief hun kennis op peil houden, zich te laten accrediteren als “European Geologist”. 

Door een nieuwe ontwikkeling bij TNO, waar de titel verplicht is gesteld voor 

medewerkers die inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor aardwetenschappelijke 

resultaten, zal het aantal geaccrediteerden flink toenemen. Daarnaast heeft de EFG het 

initiatief genomen voor twee EU-projecten: INTRAW, gericht op internationale 

samenwerking op het gebied van grondstoffen, en KINDRA, waarin de in Europa 

aanwezige kennis over hydrogeologie wordt geïnventariseerd. KNGMG is samen met 

andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties als “third party” bij deze 

projecten betrokken. De coördinatie van de projecten ligt in handen van de EFG. 

6 Financieel jaarverslag 2014 

De penningmeester Els Ufkes geeft een toelichting op de cijfers, die in Geo.brief 2015-3 

zijn gepubliceerd. Het financieel boekjaar 2014 is afgesloten met een postief saldo van 

circa € 7400,-. De grootste kostenposten in 2014 waren die voor de beide publicaties 

(Geo.brief en NJG) en de administratiekosten. Door stevig te onderhandelen met de 

drukker hebben we de kosten van de Geo.brief flink kunnen verlagen. Ook de bijdrage 

aan het SNJG is, door de overstap naar Cambridge University Press, flink verlaagd. 

 

Het KNGMG dankt de sponsoren van specifieke evenementen, Naturalis (Staringlezing), 

Shell (Escherprijs) en de begunstigers EBN, NAM, PanTerra Geoconsultants, TNO, Total 

E&P Nederland en Wintershall voor hun bijdragen. Verder zijn we NWO erkentelijk 

voor de jaarlijkse bijdrage aan de Geo.brief. 

 

Voor het boekjaar 2015 is een begroting opgesteld die in een klein batig saldo resulteert. 

Ten opzichte van 2014 vindt er een aantal wijzigingen plaats. De kosten voor de 

KIVI-administratie worden vervangen door de post ‘Externe kosten’, waaronder een 

vergoeding voor secretariële ondersteuning, gebruik van het postadres en de 

archiefruimte bij het KIVI en de kosten voor het boekhoudprogramma. Verder is, om de 

uitkomsten van de toekomstvisiecommissie en het komende lustrum (105 jaar) te kunnen 

faciliteren, een reservering van € 10.000 gemaakt. Tevens zal KNGMG voor de deelname 

aan bovengenoemde EFG-projecten een vergoeding ontvangen. 

 

Na vele jaren met gelijkblijvende contributies is een verhoging van de contributies vanaf 

2015 onvermijdelijk gebleken. De contributie voor gewone leden is daarom verhoogd tot 

€ 80,- (was € 72,50) en voor studenten tot € 20,- (was € 19,25). De contributie voor 

promovendi blijft € 50,-. Om kosten te besparen worden de facturen zoveel mogelijk per 

e-mail verstuurd en zijn er nieuwe betalingsmogelijkheden geïntroduceerd. 
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Naar aanleiding van de toelichting wordt een aantal vragen gesteld. Dick van Doorn 

vraagt of van de begunstigers niet een grotere bijdrage kan worden gevraagd, waarom 

Deltares geen begunstiger is en of er advertentie-inkomsten van de Geo.brief zijn. Het 

bestuur neemt de eerste twee punten mee; advertentie-inkomsten zijn er al geruime tijd 

niet meer. Evert van der Graaff en Klaas Maas stellen vragen over de arbeidsrelatie 

tussen KNGMG en het secretariaat en waarschuwen voor mogelijk grote financiële 

gevolgen als deze niet goed is geregeld. Het bestuur zal de arbeidsrelatie in de komende 

maanden vastleggen; advies van de leden hierover wordt zeer op prijs gesteld. 

7  Verslag van de kascommissie en decharge van het hoofdbestuur 

De kascommissie bestaande uit de leden Jaap Möckel en Peter Floor krijgt het woord. Zij 

leggen een verklaring af, waarin gesteld wordt dat de boeken en bescheiden 

gecontroleerd zijn, dat de door hen gevraagde inlichtingen door de penningmeester zijn 

verstrekt en dat exploitatierekening en balans naar hun mening een getrouw beeld geven 

van het exploitatieresultaat en de vermogenspositie van het Genootschap. 

 

De kascommissie bedankt de penningmeester, complimenteert haar en de andere 

bestuursleden met het in 2014 gevoerde financiële beleid en stelt voor het bestuur te 

dechargeren. De begroting voor 2015 wordt door de vergadering goedgekeurd en het 

bestuur wordt gedechargeerd voor de boekhouding over 2014. 

 

Het hoofdbestuur bedankt de kascommissie hartelijk. Beide leden hebben aangegeven na 

drie jaar hun taak te willen neerleggen. Het hoofdbestuur heeft inmiddels Jan Smit en 

Anouk Creusen bereid gevonden de nieuwe kascommissie te vormen. 

8 Bestuurswisselingen 

Dr. Marten ter Borgh (EBN) wordt voorgedragen en door de vergadering bij acclamatie 

als nieuw bestuurslid benoemd. 

9 Verslag toekomstvisiecommissie 

In 2014 is een toekomstvisiecommissie ingesteld die heeft nagedacht over de volgende 

zaken: de vormgeving van KNGMG als (beroeps-)belangenvereniging, het karakter van 

de netwerkorganisatie en de wens om een brug te vormen naar de maatschappij en een rol 

te spelen in het maatschappelijk debat. De commissie bestond uit Hemmo Abels 

(bestuurslid KNGMG en SNJG, Postdoc UU), Roula Dambrink (TNO-GDN, bestuurslid 

Sedimentologische Kring), Pim Kaskes (student VU, voorzitter Paleobiologische Kring, 

bestuurslid Stichting Aardwetenschappelijke Loopbaandag) en Peter de Ruiter (oud Shell 

medewerker, oud voorzitter KNGMG). Geconsulteerd zijn Michiel van der Meulen 

(TNO-GDN, National Vetting Committee, vertegenwoordiger bij EFG), Henk Leenaers 

(Lijn 43, Stichting Geocommunicatie), Marten ter Borgh (EBN, oud PhD/Postdoc VU en 

UU, oud bestuurslid GeoVUsie) en Hans de Bresser (Onderwijsdecaan UU, oud 

bestuurslid KNGMG). 

 

Hemmo Abels geeft een toelichting op het rapport dat de commissie heeft uitgebracht en 

waarvan een verslag is verschenen in Geo.brief 2015-3. De belangrijkste conclusies zijn 

dat nut en noodzaak van het KNGMG al professionele belangenorganisatie breed 
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gedragen wordt. De huidige activiteiten van het KNGMG worden positief beoordeeld. De 

noodzaak voor een individueel lidmaatschap wordt echter minder breed gedragen. Ook 

dient de communicatie beter te verlopen en zullen de activiteiten gemoderniseerd moeten 

worden. 

Aanbevelingen zijn vooral een website in te richten waarop alle aardwetenschappelijke 

nieuws en agendapunten bijeengebracht zijn. Communicatie dient te verlopen via een 

digitale nieuwsbrief per e-mail; de papieren Geo.brief blijft voor de achtergrondverhalen. 

Verder wordt aanbevolen om de banden tussen Kringen en KNGMG aan te halen via een 

betere communicatie en gezamenlijke activiteiten. Ook een gecombineerd lidmaatschap 

(een Kring naar keuze bij het lidmaatschap van KNGMG) wordt aanbevolen. Tot slot zou 

de voertaal Engels of een combinatie van Engels (nieuwsbrief) en Nederlands (Geo.brief) 

moeten zijn. 

 

Na de inleiding ontstaat een levendige discussie over o.a. de volgende onderwerpen: 

  

Studenten - zijn jongerejaars en ouderejaars studenten voldoende betrokken? De 

studieverenigingen zijn vertegenwoordigd op de vergadering. Het KNGMG is betrokken 

bij de Aardwetenschappelijke Loopbaandag en bij het NAC. Toch ontbreekt het nog aan 

naamsbekendheid bij de studenten. Aanwezigheid op de introductie- en informatiedagen, 

het geven van symposia en alumnilezingen (gevolgd door borrels) en het gezamenlijk 

communiceren van agenda en informatie over Kringen en KNGMG zouden de 

naamsbekendheid kunnen vergroten. Verder is het bestuur van plan om bestuursleden van 

de studieverenigingen te laten meelopen in het hoofdbestuur. Wellicht kan ook gebruik 

gemaakt worden van het NGMSO, het overlegorgaan van de studieverenigingen van 

Delft, Utrecht en Amsterdam dat vroeger samen met KNGMG symposia organiseerde. 

 

Communicatie - KNGMG zou niet alleen naar de leden maar vooral ook naar buiten 

moeten communiceren. KNGMG zou de media moeten ondersteunen als het om actuele 

aardwetenschappelijke onderwerpen gaat (bijvoorbeeld de schaliegasdiscussie). Het 

organiseren hiervan, bijvoorbeeld in de vorm van correspondenten of een Panel of 

Experts, vergt echter flink wat organisatie. Er moeten bijvoorbeeld duidelijke regels zijn 

over wie wat namens KNGMG kan zeggen. 

 

Een vernieuwde, uitgebreide en actueel gehouden website zou een enorme verbetering 

zijn ten opzichte van de huidige versnippering van aardwetenschappelijke informatie. Is 

een digitale nieuwsbrief niet al achterhaald? Denk eerder aan Twitter, LinkedIn 

discussiegroepen. Deze media kunnen goed werken maar kosten wel veel (professionele) 

tijd of geld, waarvoor structurele sponsoring vanuit het bedrijfsleven en/of rijksoverheid 

nodig is. Verder wordt de Amerikaanse app “Zite” als voorbeeld genoemd. 

 

De voorzitter sluit de discussie af met de mededeling dat op korte termijn een onderzoek 

gedaan zal worden naar de modernisering van de website, een digitale nieuwsbrief en een 

mogelijk keuzemenu voor het lidmaatschap en de contributie. Dit onderzoek zal in 

samenwerking met Henk Leenaers worden uitgevoerd. 
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10 Rondvraag 

Dick van Doorn vraagt of het rapport van de toekomstvisiecommissie op de website 

geplaats kan worden. 

 

Duco Drenth vertelt over de feestelijke heropening van het Mineralogisch Geologisch 

Museum (MGM) in Delft. Verder stelt hij voor om een Kring Mijnbouw op te richten. 

Het bestuur zal dit voorstel in overweging nemen. Overigens worden de banden met 

mijnbouw aangehaald: zo zal de Staringlezing in oktober in het MGM worden gehouden. 

 

Evert van de Graaff vraagt naar de ontwikkelingen rond STRONG. Hiervoor wordt 

verwezen naar het artikel in Geo.brief 2015-2. 

11 Sluiting 

Kort na 17.00 sluit de voorzitter de vergadering.   

 

 

Jan Stafleu, secretaris 

 

 


