Samenstelling bestuur

Tijdens de ALV op 19 maart te Rotterdam verwelkomden we Hester Loeff,
Bram Langeveld en Linda Gilein in het
bestuur. Helaas heeft Wim Lommers
te kennen gegeven om persoonlijke
redenen te moeten stoppen met het
bestuurswerk, waardoor er een vacature
voor Secretaris ontstond. Nike Liscaljet
heeft afgelopen jaar als waarnemend
secretaris dienst gedaan, waarvoor veel
dank. Aan het eind van het jaar heeft
helaas ook Linda Gilein besloten haar
functie in het bestuur op te geven. Het
bestuur heeft het het afgelopen jaar dus
met minder menskracht moeten doen.

Ledenadministratie

In 2016 hadden we in totaal 301reguliere leden (waarvan 265 Nederlandse en
36 buitenlandse), 31gezinsleden (waarvan 1 Belgbuitenlands), 1 8abonnees
(waarvan 7 buitenlands)en 8 ruilabonnementen. Het aantal nieuwe leden is 1 8
(13 reguliere en 5 gezinsleden), allemaal
uit Nederland. Hiermee komen we op
een totaal van 358. We hadden m
 et 19
toch best veel o pzeggingen (waarvan 3
gezinsleden) en hebben helaas 7 leden
moeten schorsen wegens wanbetaling.
Er is helaas ook 1 lid overleden.

ACTIVITEITEN
Bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst van 2015 was
op 19 maart in Het Natuurhistorisch te
Rotterdam. Het eerste onderdeel op de
agenda was de Algemene Ledenverga-

dering, waarna doorgegaan werd met
het reguliere programma. Sprekers die
dag waren:

•

•
•
•

Noud Peters - Fossiele resten van
Pinnipedia…geen hapklare brokjes
Klaas Post - Ligt er een Lägerstatte
met Miocene mariene vertebraten op
de bodem van de Westerschelde?

Op 18 juni reisden we af naar het
Stadhuismuseum van Zierikzee. Nadat
we in de ochtend te horen kregen hoe
de collectie van dit museum is ontstaan
en we een kijkje namen in het museum,
mochten we ’s middags zelf aan de slag
met determineren.
Op 24 september waren we in het
Katwijks Museum. Sprekers die dag
waren:
•

•
•
•

Bjorn Smit (RCE) – Zoekende op
het strand: steentijdvondsten van de
bodem van de Noordzee
Johan Passchier & Ans Molenkamp –
Vondsten van Noordwijk en Katwijk
Sander Schouten – Onderzoek
pleistocene herpetofauna
Femke Hameetman – Tien dingen
die ik heb geleerd bij het maken
van een Mammoetzaal

De dag eindigde een uur eerder dan
normaal, zodat we nog even het strand
op konden om ons geluk in het fossielenzoeken te beproeven.
Op 19 november was de WPZ te gast
in het Geologisch Museum Hofland te
Laren. Sprekers die dag waren:

Voor meer informatie:

•

Bart Willemsen (Universiteit
Utrecht) - Bovinae-botten en Rhinoceros-resten uit Hogebroek
Hendrik Aalpoel (Universiteit
Utrecht) - Kenmerken van de Reuzenherten, paarden en Carnivoren
populatie van de Hogebroek, Raalte
Bram Langeveld (Natuurhistorisch
Museum Rotterdam) - Vogels en
vissen uit het Eurogeulgebied

In de middag was er een Archeogeologische wandeling over
het geologisch zeer interessante
heidegebied onder leiding van lokale
kenner Sander Koopman.
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.

Excursie

Een excursie naar België met bezoek
aan groeves en collecties, van 14-16
mei, moest helaas vanwege onvoldoende belangstelling afgezegd worden.

PROMOTIE

Fossielendag FutureLand

Op 31 januari werd weer een fossielendag georganiseerd in FutureLand, het
bezoekerscentrum van Maasvlakte 2.
Hoewel de organisatie niet direct in handen van de WPZ was, waren wel veel leden (o.a. Walter Langendoen, Dick Mol
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Fossielenbeurs Ede

Op zaterdag 12 maart organiseerde
Fossiel.net, i.s.m. De Paleobiologische
Kring en Werkgroep Fossielen Wageningen, wederom een succesvolle
Fossielenbeurs in Ede. Deze beurs is
echt gericht op fossielen en niet op mineralen. Er waren fossielen te koop en te
ruil en bovendien was er een aantrekkelijk lezingenprogramma. De WPZ was
aanwezig met een tafel vol Craniums,
boeken merchandise en informatie.

Noordzee Archeologiedag

Op 4 juni organiseerde het RMO een
Archeologiedag, speciaal gericht op
vondsten van menselijke activiteit uit
het Noordzeegebied. De WPZ werd gevraagd folders aan te leveren en leden
op de hoogte te stellen van de dag. Veel
leden hebben hun Noordzeevondsten
laten zien.

EAVP Haarlem

Tijdens het jaarlijkse congres van
de EAVP (European Association of
Vertebrate Palaeontologists) te Haarlem
presenteerden Natasja den Ouden en Ronald Power een poster over de samenwerking tussen professionele en amateurpaleontologen en dan in bijzonder
de samenwerking tussen WPZ/WTKG
en Naturalis in het bijzonder. Tijdens de
excursie naar Maasvlakte 2, aansluitend
op het congres werd de relatie tussen
professionele en amateurpaleontologen
nog eens extra benadrukt.

Determinatiedag Historyland

Op zondag 9 oktober werd er een
determinatiedag georganiseerd door
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
en educatief centrum Historyland in
Historyland te Hellevoetsluis, waar ook
WPZ leden bij betrokken waren, alsmede archeologen en andere specialisten.
De focus lag op de strandvondsten van
Maasvlakte 2 en de Zandmotor.
Verder werd ook in 2016 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.

waar veel mensen hun vondsten laten
zien en hulp vragen (en ook krijgen)
bij determinatie. Het is echt een plaats
van uitwisseling. De groep had in 2016 
243 leden.

TIJDSCHRIFT

Twitter

Cranium

In 2016 kwam Cranium weer twee
keer uit. Nummer 1 van dit jaar werd
volledig gevuld met de Proceedings van
het ICBS. Deze uitgave was dan ook
volledig engelstalig. Wel waren voor
ieder artikel Nederlandstalige samenvattingen opgenomen. Nummer 2 was
weer een reguliere uitgave. Helaas was
door drukte binnen de redactie nummer
2 ietwat verlaat, zodat hij pas in januari
2017 bij de leden op de mat lag. De redactie werd in 2016 aangevuld met Ivo
Verheijen en Bram Langeveld.
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-Brittannië,
Noorwegen en Griekenland.

COMMUNICATIE
Website

Activiteiten en ander verenigingsnieuws wordt standaard via de website
gemeld. Het afgelopen jaar is hardgewerkt om de website technisch weer
in orde te krijgen. De traagheid die in
eerdere jaren werd gemeld is inmiddels
opgelost en ook inhoudelijk is er het
een en ander aangepast en aangevuld.

Nieuwsbrief

Het regelmatig versturen van een
nieuwsbrief is in 2016 verder doorgezet. De nieuwsbrief wordt iedere
twee maanden verstuurd en de redactie
is in handen van Linda Gilein. De
nieuwsbrief heeft een eigen emailadres
(nieuwsbrief@pleistocenemammals.
com) waar leden berichten voor de
nieuwsbrief naartoe kunnen sturen.

Facebookpagina

De Facebookpagina loopt erg goed.
Op 31 december h adden we 429 likes.
Sommige berichten hebben een bereik
van bijna 1000 gebruikers.

Facebookgroep

De Facebookgroep was ook afgelopen jaar weer een echte community

Voor meer informatie:

Op Twitter hadden we in 2016 1 54 
volgers. Het aantal getwitterde berichten staat op 9 92, gemiddeld worden die
35 keer per dag gezien.

LinkedIn

Ons LinkdIn account is opgeheven,
want het trok geen nieuwe volgers,
leefde niet, voegde niks toe en het falende automatisch updaten van IfThisThanThat gaf het eerder negatieve PR.

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 2016 is het
partnerschap doorgezet wat geleid heeft
tot vele nieuwe determinaties via de
Oervondstchecker, maar ook veel doorverwijzingen naar onze vereniging.

Kennislink

De WPZ was ook in 2016 weer partner van Kennislink.

Infobladen

In de WPZ Infobladen wordt in
een paar pagina’s informatie over een
bepaald onderwerp gegeven. In 2016
is hard gewerkt aan nieuwe bladen die
komend jaar beschikbaar worden. De
bladen zijn gratis te downloaden via
de website. 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.
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en Bram Langeveld) nauw betrokken bij
de organisatie. Het promo-team van de
WPZ was aanwezig om informatie over
de vereniging te verstrekken.

