DE VERENIGING

•

Samenstelling bestuur

Tijdens de ALV van 18 april heeft
Kees van Hooijdonk zijn bestuurstaken neergelegd, Omdat het bestuur op
6 mensen ook nog goed draaide is er
besloten niet meteen een vacature uit te
schrijven.

Ledenadministratie

In 2015 hadden we in totaal 288 reguliere leden (waarvan 259 Nederlandse
en 26 buitenlandse), 26 gezinsleden
(waarvan 1 buitenlands), 27 abonnees en
8 ruilabonnementen. Het aantal nieuwe
leden is 36 (28 reguliere en 8 gezinsleden). Hiermee komen we op een totaal
van 346. We hadden 13 opzeggingen.
Helaas zijn 3 leden overleden. (Hannie de Visser, Anton Schouten en Dr.
Harrison).

Beleidsplan

Tijdens de ALV van 18 april is het beleidsplan voor 2015-2020 gepresenteerd.

ACTIVITEITEN
Bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst van 2015 was
op 18 april in Het Natuurhistorisch te
Rotterdam. Het eerste onderdeel op de
agenda was de Algemene Ledenvergadering, waarna doorgegaan werd met
het reguliere programma. Sprekers die
dag waren:
•
•

Charlie Schouwenburg – Een verhaal over grottenleeuwen verteld
door vele fossielen
David Scager – 65 jaar Kor &
Bot; Een Revisie en wetenschappelijke update

Dick Mol – De wieg van de
Mammoeten: op zoek naar de
oer-mammoet

Op 6 juni reisden we af naar het
oosten van het land en waren we te gast
in Min40Celsius te Varsselder. Spreker
die dag was:
•

René van Uum – Achterhoek, van
trilobiet tot hyena en neanderthaler tot ijzeroer.

Tijdens deze dag werd de tentoonstelling in het bezoekerscentrum bekeken. In de middag bezochten we de
zandwinning Azewijnse Broek waar we
zelf naar fossielen en artefacten konden
zoeken. Er werden mooie vondsten
gedaan, waaronder een artefact uit de
Neandertalertijd. Alle belangwekkende
vondsten werden afgestaan aan het
bezoekerscentrum.
De bijeenkomst op 12 september
viel samen met de lezingendag van het
International Cave Bear Symposium
dat door de WPZ werd georganiseerd.
Veertien sprekers uit binnen- maar
vooral ook uit buitenland presenteerden hun onderzoek op het gebied van
Pleistocene carnivoren.
Op 28 november waren we te gast in
Natuurmuseum E. Heimans, waar we
een gezamenlijke dag met vereniging
Amathysta organiseerden. Sprekers die
dag waren:
•
•
•
•

Mevrouw K. Kees - Vereniging
Amathysta
Natasja den Ouden - De WPZ
John de Vos - Van aapje tot mammoet
Dhr. E. Kaspers - Geologie van

•
•
•
•

Nederland
Dhr. M. Witteveldt - Vulkanen,
vuur, grondstoffen en reizen
Tim Rietbergen - Fossielen prepareren
Ivo Verheijen - Op expeditie naar
Siberië
Mevr. A. Kreike - Lapidarie

Graag bedanken we alle sprekers en
deelnemers aan de bijeenkomsten. Zonder jullie zijn deze dagen niet mogelijk.
Tevens willen we graag iedereen oproepen om zelf eens een verhaal te komen
vertellen en zo je kennis en ervaringen
te delen. Ook korte verhalen zijn meer
dan welkom.

ICBS

Van 10-14 september organiseerde de
WPZ het 21e International Cave Bear
Symposium. Dit internationale symposium wordt jaarlijks gehouden, telkens
in een ander land. Het was de eerste
keer dat het symposium in Nederland
gehouden werd. In totaal werden bijna
90 deelnemers, uit 14 verschillende
landen verwelkomd. Bij de uitvoering
van het programma was er een goede
samenwerking met de partners: Speleo
Nederland, Naturalis, de Faculteit Archeologie Leiden, Universiteit Utrecht,
Historyland en Het Natuurhistorisch.

PROMOTIE
Fossielendag RMO

Op 25 februari organiseerde het
Rijksmuseum van Oudheden een
fossielendag. De WPZ was er aanwezig
om informatie te geven en fossielen te
determineren.

Voor meer informatie: WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM
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Fossielenbeurs Ede

Zaterdag 14 maart organiseerde
Fossiel.net, i.s.m. De Paleobiologische
Kring en Werkgroep Fossielen Wageningen, een succesvolle Fossielenbeurs
in Ede. De eerste fossielenbeurs in
Nederland waarbij het daadwerkelijk
om fossielen ging en niet zozeer om
mineralen. Er waren fossielen te koop en
te ruil en lezingen van Bram Langeveld,
Jelle Reumer en anderen. De kleurrijke
stand met Craniums en merchandise
van de WPZ, beheerd door drie vrolijke
dames uit het bestuur, trok veel bekijks.
Tussen de vele mooie vondsten van
verzamelaars wisten wij fossielen van
onder andere hond, leeuw, mammoet
en reuzenhert te determineren. Tot slot
mochten wij uit de ruim 400 bezoekers
drie nieuwe leden verwelkomen.

Geologisch weekend Museon

De WPZ was ook aanwezig tijdens
het Geologisch Weekend in het Museon
op 21 maart.. Door de nieuwe Dino
Jaws tentoonstelling was er veel publiek
dat we kennis konden laten met onze
vereniging.

ICBS

Tijdens het grottenberensymposium
was de promo-stand aanwezig op de
zaterdag, tijdens de wetenschappelijke
lezingendag.
Verder werd ook in 2015 de WPZ
fanatiek gepromoot door leden tijdens
het bezoeken van grote publieke evenementen. Zo werden er folders uitgedeeld
tijdens het bezoeken van fossielenbeurzen en relevante tentoonstellingen in
Nederland en België.
Bij alle activiteiten konden we
rekenen op enthousiaste leden die met
flair onze vereniging gepromoot hebben.
Hartelijk dank daarvoor.

TIJDSCHRIFT
Cranium

In 2015 kwam Cranium weer twee
keer uit. Beide waren reguliere uitgaven die volledig door de leden werden
gevuld. In totaal bestaat jaargang
32 uit 120 pagina’s. De redactie van
Cranium heeft het dit jaar wederom
met een persoon minder moeten doen.
Tim Rietbergen verliet de redactie. De
redactie bestond daarmee in 2015 uit
Natasja den Ouden (hoofdredacteur),
Nike Liscaljet, Jody Mijts, Linda Gilein
en Kees Peeters. Om het redactionele
proces beter te laten verlopen is de

redactie een aantal keer bijeen gekomen en zijn wat aanpassingen in de
werkwijze doorgevoerd.
Cranium wordt ook buiten Nederland
goed gelezen. Behalve de buitenlandse leden hebben we ook een aantal
buitenlandse abonnees. Zo is Cranium
te lezen in Duitsland, de Verenigde
Staten, Oostenrijk, Groot Brittannie,
Noorwegen en Griekenland.

COMMUNICATIE
Website
Activiteiten en ander verenigingsnieuws wordt standaard via de website
gemeld. De website werkt technisch
nog niet helemaal naar behoren. Vooral
traagheid is een probleem. Om dit op te
lossen hebben we al verschillende middelen ingezet zoals een gebroken linkchecker en is veel beeldmateriaal dat bij
berichten was geupload verkleind of (als
het van lange tijd terug was) verwijderd.
Dit heeft nog niet het gewenste resultaat
en een oplossing voor het probleem staat
hoog op de agenda voor 2016.

Nieuwsbrief

Het regelmatig versturen van een
nieuwsbrief is in 2015 doorgezet. Wel is
gebleken dat het stipt elke maand verzenden van zo’n brief lastig uit te voeren
is. Daarom is besloten de nieuwsbrief te
versturen op momenten dat er ook daadwerkelijk iets te melden is. Dat betekent
dat de nieuwsbrief soms wat vaker (of
minder vaak) uitkomt. De nieuwsbrief
heeft een eigen emailadres (nieuwsbrief@pleistocenemammals.com) waar
leden berichten voor de nieuwsbrief
naartoe kunnen sturen.

Facebookpagina
De Facebookpagina loopt erg goed.
Inmiddels hebben we 395 likes. Veel
berichten worden gezien en gelezen.

Facebookgroep

De Facebookgroep is een echte
community geworden waar veel mensen
hun vondsten laten zien en hulp vragen
(en ook krijgen) bij determinatie. Erg
goed om te zien is dat er meedere
mensen zijn die ons tegenkomen op de
FBgroep, vervolgens op een evenement
en uiteindelijk lid worden. Het is echt
een plaats van uitwisseling geworden.
190 members

Twitter

Op Twitter hadden we in 2015 142
volgers, waaronder een aantal musea
(Naturalis, Oertijdmuseum, Senckenberg, Natuurmuseum Nijmegen), leden,
verwante verenigingen (Amathysta,
KNAW), maar ook grote organisaties
zoals het Wereld Natuur Fonds, grote
bloggers zoals Brian Switek, tijdschriften als Open Quaternary en de pers
zoals VPRO/NTR Labyrint. Het aantal

getwitterde berichten staat op 900.

LinkedIn

Op de LinkedIn pagina is nieuws
van de vereniging te zien dat ook op
de website en op de Facebookpagina te
zien is. Inmiddels heeft de pagina 38
volgers.

KENNISDELING
Oervondstchecker

Sinds 2014 is de WPZ een partner van
de Oervondstchecker. De Oervondchecker is een initiatief van het HavenBedrijf
Rotterdam, het Natuurhistorisch en
BOOR en bedoeld om vondsten van
Maasvlakte 2 te melden. Experts van
de deelnemende partijen staan klaar om
vondsten te determineren en advies te
geven. In 2014 heeft de WPZ zich bij
dit initiatief aangesloten, wat betekent
dat een aantal WPZ-leden als expert
optreden bij het determineren van vondsten. Daarnaast is ons logo en een korte
beschrijving van de vereniging te vinden
op de website van de Oervondstchecker
en is een link naar de Oervondstchecker
opgenomen op de WPZ-website. In
2015 is het partnerschap doorgezet wat
geleid heeft tot vele nieuwe determinaties via de Oervondstchecker, maar
ook veel doorverwijzingen naar onze
vereniging.

Infobladen

In de WPZ Infobladen wordt in een
paar pagina’s informatie over een bepaald onderwerp gegeven. We hadden
al een infoblad over het bewaren en
conserveren van fossiele botten. In
2015 is daar een infoblad over veilig
fossielen verzamelen en een over de
Flora- en Faunawet bijgekomen. Op
dit moment wordt er gewerkt aan een
aantal nieuwe titels. Mocht er behoefte
zijn aan een infoblad over een bepaald
onderwerp dan kan dat altijd bij het
bestuur kenbaar gemaakt worden.
Mocht je zelf mee willen werken
aan een infoblad dan is dat helemaal
welkom.

Social media

Social media is een veelgebruikt
middel om vragen te stellen en
wetenswaardigheden te delen. We
zien dat vooral onze Facebookgroep
een erg levendige plaats is geworden
waar vondsten getoond worden en
waar men met elkaar tot een determinatie komt en discussies voert. Ook
in 2015 was er veel activiteit in de
Facebookgroep en is de groep ook
uitgebreid met een aantal actieve
leden.

Voor meer informatie: WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM
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Woensdag 25 februari werd er
door het Rijksmuseum van Oudheden
(RMO) te Leiden een fossielendag
georganiseerd. De WPZ alsmede
Naturalis waren aanwezig om de meegebrachte fossielen te determineren.
We hebben veel enthousiaste mensen
aan de tafel mogen helpen en zelfs 4
nieuwe leden mogen verwelkomen.
Een geslaagde dag!

