Themadag en ALV: “Geologie en de winning van aardgas en aardolie.” 9 febr. 2019
Op zaterdag 9 februari 2019 organiseert de Nederlandse Geologische Vereniging een themadag
over de winning van aardolie en aardgas. Deze dag is georganiseerd in samenwerking met
N.A.M. Assen en wordt gehouden in Assen.
Als tegemoetkoming in de kosten betalen leden* een eigen bijdrage van € 10,- voor koffie/thee en
lunch. Niet-leden betalen € 15,- (inclusief koffie/thee en lunch).
Dit is te betalen bij de registratie tussen 10.45 en 11.30 bij de ingang van de kernenloods. Voor
koffie en thee wordt gezorgd.
)* onder leden worden ook verstaan leden van BVP en alle studenten aardwetenschappen.

PROGRAMMA zaterdag 9 februari 2019 Plaats Assen.
10.45- 11.30 registratie en ontvangst bij kernenloods Schepersmaat 2. Volg de borden.
11.30- 12.30 bezoek aan kernenloods
12.30

Naar zalencentrum de Schulp Buizerdstraat 10 Assen. NS reizigers gaan mee in de
auto’s. Is 7 min. rijden.

12.30-13.30 lunch in de Schulp.
13.30-14.30 Algemene Ledenvergadering
14.30-15.15 Lezing 1 De N.A.M.
15.15-16.00 Lezing 2 Geologisch modelleren door Madelon Nijman (chef geologie)
16.00

Afsluiting met koffie plus.

Toelichting op de diverse onderdelen:
KERNENLOODS
U zult worden rondgeleid door de immens grote Kernenloods; een bibliotheek vol gesteente welke
tijdens boringen naar boven zijn gehaald en zijn onderzocht. De opslag bevat al het gesteente uit
Nederland en een groot deel van Europa. Er wordt een boorkern neergelegd en ter plekke
wordt deze besproken.
LUNCH.
De NGV heeft met wijkvereniging die het gebouw verhuurt een deal gemaakt betreffende de
lunch. De bijdrage van 10 euro die u als lid betaalt is inclusief de lunch.
VOORSTEL VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019:
1 Opening en mededelingen
2 Vasstellen agenda
3 Ingekomen stukken
4 Verslag van de vergadering van 7 april 2018 (gepubliceerd in de mededelingen van G&H 2018
nummer 3)
5 Jaarverslag voorzitter-een terugblik en een vooruitblik.
6 Jaarverslag penningmeester
7 Verslag kascommissie 2018 (Rob Mooij en Geert ten Broeke), benoeming kascommissie 2019
8 Begroting 2019
9 Samenwerking: stand van zaken
10 Bestuur: rooster van aftreden; website; cursussen; jeugd; educatie; bibliotheek; G&H.
11 Bestuursvoorstel invoering nieuwe categorie leden. Zie onderaan deze agenda.
12 Raad van Advies
13 Plaats / Datum Algemene ledenvergadering 2020
14 Rondvraag en sluiting

Bestuursvoorstel.
Om een effectief jeugdbeleid te kunnen voeren vraagt het bestuur aan de ALV om het volgende
voorstel goed te keuren:
Er komt een nieuwe categorie leden bij te weten jeugdleden. De leeftijd is van 12 t/m 18 jaar.
Jeugdleden betalen 5 euro per jaar en krijgen alleen digitaal info toegestuurd. Jeugdleden
ontvangen geen G&H. De 5 euro is bedoeld om de groepsverzekering te betalen o.a. voor de
meerdaagse excursie.
Lezing 1. Deze gaat in op de geschiedenis van de N.A.M.
De ontdekking van aardolie en aardgas voorraden en de huidige stand van zaken. Er is
gelegenheid voor interactie.
Lezing 2. Geologische modelleren door Madelon Nijman.
Dit is het creëren van 3D-modellen van de ondergrond op basis van geologische en geofysische
observaties en concepten. Het wordt gebruikt voor het beheren en kwantificeren van natuurlijke
rijkdommen, met toepassingen zoals voor grondwater, geothermie en delfstofwinning.
Beide lezingen zijn in het Nederlands.
De Bibliotheek van de NGV is aanwezig waar alleen leden van de landelijke NGV gebruik van
kunnen maken. Zij kunnen eventueel ook van te voren literatuur bestellen die dan op deze dag in
ontvangst kan worden genomen.
De themadag en ALV wordt gehouden in Assen.
Adres Kernenloods: Schepersmaat 2 Assen. Volg ter plekke de borden naar Kernenloods.
Adres zalencentrum de Schulp Buizerdstraat 10 Assen (op loopafstand van het NS station)
Goed bereikbaar met eigen auto en openbaar vervoer. In de directe omgeving is voldoende
parkeerruimte aanwezig.
NB. Elk uur rijden er 5 bussen van NS station Assen naar halte Beilerstraat. Reisduur is 5
minuten.
DIGITALE AANMELDING VOOR DEELNAME AAN DEZE DAG ALLEEN VIA DE WEBSITE
WWW.GEOLOGIENEDERLAND.NL

