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DE VERENIGING

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de vereniging 
Werkgroep Pleistocene Zoogdieren 
(WPZ) bestond in het verslagjaar 2018 
uit Dick Mol (Voorzitter), Gideon de 
Jong (Secretaris), Nike Liscaljet 
(Penningmeester), Klaas Post 
(Algemeen bestuurslid), Bram 
Langeveld (Hoofd bijeenkomsten), 
Hester Loeff (Hoofd promotie). Het 
dagelijks bestuur werd gevormd door de 
voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. Het bestuur heeft vier 
bestuursvergaderingen afgewerkt om de 
vereniging levendig te houden en te 
verzekeren dat het verenigingstijdschrift 
Cranium twee maal in het 
verenigingsjaar kwam te verschijnen.

Ledenadministratie
Het   ledenbestand is nagenoeg constant 
gebleven. De vereniging kende in 2018 
2 ereleden, 285 (binnen- en 
buitenlandse-)leden, 27 gezinsleden, 31 
abonnementen en 8 ruilabonnementen. 
Van 3 leden hebben we opzeggingen 
ontvangen en 2 leden zijn overleden.

Activiteiten
Het jaar 2018 was een druk jaar voor de 
vereniging. Er zijn vier reguliere 
bijeenkomsten gehouden. Te weten in 
Historyland in Hellevoetsluis, het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam, 
het Museum Klok en Peel in Asten en 
het grote Internationale 
Mammoetsymposium dat wij samen 
organiseerden met de Belgische 
Vereniging voor Paleontologie (BVP) 
in het Belgische Dendermonde. Alle 
bijeenkomsten zijn druk bezocht 
geweest waarbij het symposium in 
Dendermonde de kroon spande met 175 
deelnemers.
Daarnaast is de WPZ in 2018 in de 
persoon van Hester Loeff 
vertegenwoordigd geweest op een 
tweetal fossielenbeurzen in Nederland 
en in België om, met name de 
vereniging te promoten.  

Bijeenkomsten
De jaarlijks geplande bijeenkomsten 
zijn een hoogtepunt voor de vereniging 
en haar leden. Naast aantrekkelijke 
programma’s met lezingen over 
uiteenlopende thema’s en demonstraties 
is er altijd voldoende ruimte in de 
middagpauze om meegebrachte 
vondsten op naam te laten brengen door 
aanwezige deskundigen. Veel leden van 
de vereniging zijn actieve verzamelaars 
die veelal hun geluk beproeven op de 
strandversterkingen langs onze kust 
zoals de Maasvlakte 2, het strand van 
Hoek van Holland en de Zandmotor 
voor de kust bij Monster – Ter Heijde 
en willen graag weten welke 
skeletdelen en fragmenten van de 
pleistocene en vroeg-holocene faunae 
zij gevonden hebben. 

Voor meer informatie: WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM

Voor velen is dat een extra reden om 
georganiseerd te zijn in de Werkgroep 
Pleistocene Zoogdieren.

PROMOTIE
Levendige vereniging
Het bestuur streeft er naar om de 
vereniging goed bekend te laten zijn in 
de ruimste zin van het woord. Dat doen 
we in Nederland door aanwezig te zijn 
op de fossielenbeurs “Paleotime” en 
evenzo in België. Het blijkt dat men 
over het algemeen goed bekend is met 
de WPZ en het levert dan ook altijd nog 
weer een aantal nieuwe leden op en 
geeft de vereniging de gelegenheid om 
nummers van ons tijdschrift te verkopen.

TIJDSCHRIFT
Ons tijdschrift Cranium is hèt 
bindmiddel van de vereniging. Het 
verschijnt twee maal per jaar. De 
redactie werd in 2018 gevormd door 
Nike Liscaljet (Hoofdredactie), Ivo 
Verheijen, Bram Langeveld en Anders 
Schinkel. Jaargang 35 van Cranium 
besloeg in 2018 twee reguliere nummers 
met 64, respectievelijk 56 pagina’s 
waarvan er een (35-2) geheel geweid is 
aan zeezoogdieren. Daarnaast is in 
samenwerking met de BVP een 
boekwerk uitgebracht ter gelegenheid 
van het internationale symposium over 
mammoeten en mammoetecologie dat 
gretig aftrek genoot. 
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Voor meer informatie: WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM

Financiën
Op de ALV van de vereniging heeft de 
penningmeester, Nike Liscaljet, het 
financiële verslag van 2018 en de 
begroting voor het komende 
verenigingsjaar gepresenteerd. De 
vereniging heeft een gezonde financiële 
buffer dat noodzakelijk is voor de 
continuïteit van de vereniging te 
waarborgen. De kascommissie heeft de 
boeken van de penningmeester 
gecontroleerd en in orde bevonden. Ook 
de begroting, zoals die gepresenteerd werd 
op de ALV, werd door de vergadering 
goedgekeurd.

KENNISDELING
Ook in 2018 was de WPZ partner met 
Kennislink en van de 
Oervondstchecker. Daarnaast zijn vele 
leden zeer actief in het verlenen van 
hulp bij determinaties. Ook worden 
verschillende leden steeds weer 
uitgenodigd om bijdragen te leveren op 
het gebied van de 
zoogdierpaleontologie bij andere 
geologische en paleontologische 
verenigingen zoals de Werkgroep 
Tertiaire en Kwartaire Geologie, de 
WTKG en de Nederlandse Geologische 
Vereniging, de NGV. 
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COMMUNICATIE

Website
De WPZ is te vinden op het wereldwijde 
net via https://pleistocenemammals.com/ 
Het ligt in de verwachting van het bestuur 
dat de website in de toekomst nog vaker 
bezocht gaat worden. Wij zijn voornemens 
om meer nieuwsfeiten te publiceren op de 
website. Daarnaast wordt ook de agenda 
up-to-date gehouden waar met name 
aandacht besteed gaat worden aan de 
bijeenkomsten van de vereniging.

Nieuwsbrief
Regelmatig wordt de WPZ-Nieuwsbrief, 
verzorgd door Linda Gilein uitgebracht. In 
de Nieuwsbrief worden nieuwsfeiten onder 
de aandacht gebracht. Er wordt gestreefd 
om de WPZ-Nieuwsbrief in ieder geval te 
laten verschijnen op veertien dagen voor 
een bijenkomst om deze nog extra onder 
de aandacht van de leden te brengen.

Facebook & Twitter
De social media spelen in deze moderne 
tijd een belangrijke rol. Het is dan ook 
interessant te zien dat hier, en dan met 
name de facebook groep van de WPZ, zeer 
actief gebruikt wordt voor aankondigingen 
van verenigingsactiviteiten en voor het 
melden van nieuwe vondsten met daarbij 
verzoeken om vondsten op naam te 
brengen. 
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