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KNGMG Jaarverslag 2014 
Hieronder volgt een aantal van de bijzonderheden en hoogtepunten van het afgelopen jaar. Het 

financiële jaarverslag over 2014 zal in de volgende Geo.brief verschijnen. 

Netherlands Journal of Geosciences 
Het tijdschrift NJG is een gezamenlijke uitgave van KNGMG en TNO - Geologische Dienst Nederland. In 

het bestuur van de Stichting Netherlands Journal of Geosciences (SNJG) zijn zowel TNO als KNGMG met 

twee leden vertegenwoordigd. In 2013 heeft SNJG besloten om NJG onder te brengen bij Cambridge 

University Press (CUP). Dit levert een flinke besparing op de kosten, waardoor de bijdragen van KNGMG 

en TNO gehalveerd zijn. De formele overgang vond plaats op 1 januari 2014 en is uitstekend verlopen. 

De financiën zijn onder controle, de administratie is aanzienlijk vereenvoudigd, de samenwerking van de 

editorial board met CUP is prettig en het blad ziet er nog steeds prima uit. Ook is er voldoende aanbod 

van goede artikelen en is de citatie-index op een goed niveau, en stijgende. Kortom, de toekomst van 

NJG ziet er goed uit. 

Na zeven jaar het KNGMG vertegenwoordigd te hebben in het bestuur van de SNJG heeft Aad van 

Zuuren in juni 2014 zijn taken overgedragen aan Hemmo Abels. 

Staringlezing 2014 
Op 8 oktober 2014 heeft dr. Anne Schulp, paleontoloog bij Naturalis Biodiversity Center, Leiden, op ons 

verzoek de jaarlijkse Staringlezing gehouden. De titel van zijn lezing was “Een T. rex voor Leiden”. De 

met groot enthousiasme gebrachte lezing, voorafgegaan door een interessante rondleiding “achter de 

schermen” van het museum, werd goed bezocht.  

Cursus ichnologie 
In september was George Pemberton (University of Alberta) drie dagen in Nederland om een cursus 

ichnologie te geven. In de cursus, waarin sporen van organismen worden bestudeerd lag de nadruk op 

graafgangen, die veelvuldig in siliciclastisch sediment bewaard blijven, en hoe je ze in de praktijk kan 

observeren in boorkernen. 
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Nederlands Aardwetenschappelijk Congres – NAC12 
Het NAC is in 2014 voor de 12e keer georganiseerd. Het congres, dat oorspronkelijk is opgezet door 

NWO en KNGMG, werd dit jaar georganiseerd door de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit 

Utrecht en gesponsord door NWO en KNGMG. De Escherprijs is op het NAC uitgereikt. 

Escherprijs 2014 
De Escherprijs voor de beste aardwetenschappelijke masterscriptie van het academisch jaar 2013/2014 

is gewonnen door Lydian Boschman van de Universiteit Utrecht en werd op 9 april 2014 uitgereikt op 

NAC12 in Veldhoven. Haar scriptie was getiteld “Kinematic reconstruction of the Caribbean region since 

the Early Jurassic”.  

Van Waterschoot van der Gracht Penning 2014 
In 2014 heeft het hoofdbestuur twee Van Waterschoot van der Grachtpenningen toegekend. De 

geselecteerden zijn dr. S.E. Jharap en prof. dr. C.G. Langereis. 

De in Suriname geboren geoloog Eddie Jharap heeft zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor de 

ontwikkeling van een nationale olie-industrie voor Suriname. Met groot doorzettingsvermogen heeft hij 

uit het niets een zeer succesvolle oliemaatschappij opgebouwd. Na zijn pensionering houdt hij lezingen 

op scholen en zet zich in om mensen de kans te laten grijpen hun droom waar te maken. Rondom de 

uitreiking van de penning is op 16 januari 2015 een symposium georganiseerd over de economische 

geologie van Suriname. 

Cor Langereis heeft in de tachtiger jaren vorm gegeven aan de magnetostratigrafie in Nederland én 

internationaal. Sinds midden jaren 90 geeft Cor Langereis leiding aan het Paleomagnetisch Laboratorium 

Fort Hoofddijk van de Universiteit Utrecht en hij doet dat tot op de dag van vandaag op voorbeeldige 

wijze. Internationaal wordt Cor Langereis gezien als een autoriteit op het gebied van paleomagnetisme. 

De uitreiking vond op 5 februari plaats tijdens een symposium over paleomagnetisme als de verborgen 

attractie van de aarde. 

Accreditatie 
Aardwetenschappers in Nederland kunnen via het KNGMG een accreditatie als professioneel geoloog 

(EurGeol) verkrijgen bij de European Federation of Geologists (EFG). Eind 2014 zijn twee aanvragen 

ontvangen, naar verwachting zullen er in 2015, o.a. vanuit TNO, meer aanvragen volgen. 
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Toekomstvisie 
In 2014 is een toekomstvisiecommissie ingesteld die nadenkt 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 bestaat uit Hemmo Abels, Roula Dambrink, Pim Kaskes en Peter de Ruiter en zal op de 

komende jaarvergadering verslag uitbrengen. 

Financiën 
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 echter 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. 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. In 2015 zal geprobeerd worden om meer sponsoren en begunstigers te werven. 

Samenstelling van het hoofdbestuur 
In 2014 hebben we afscheid genomen van drie bestuursleden. Anco Lankreijer heeft in mei zijn 

bestuurstaken na een lange periode van 8 jaar neergelegd. Barthold Schroot en Menno de Ruig zijn aan 

het eind van het jaar afgetreden. Het hoofdbestuur is Anco, Menno en Barthold zeer erkentelijk voor 

hun inspanningen. 

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 overgenomen. Op de 

komende jaarvergadering zal Marten ter Borgh (EBN) als nieuw bestuurslid worden voorgesteld. 
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Secretariaat 
Sinds 2008 verzorgde het KIVI (tegen betaling) de ledenadministratie en de financiële administratie van 

het KNGMG. KIVI heeft het contract echter met ingang van 1 januari 2015 beëindigd. Els Ufkes heeft 

daarom onlangs de ledenadministratie en de financiële administratie van de KIVI-medewerkers Jos de 

Vries en Peter Marris 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. 

Archief en website 
Alle Geo.brieven en Nieuwsbrieven die het KNGMG sinds 1975 heeft gepubliceerd zijn door Jan Schreurs 

gescand en op de website voor iedereen vrij toegankelijk gemaakt. Daarnaast is het papieren archief bij 

KIVI geconcentreerd in één ruimte met drie kasten en een ladenblok. De website trekt dagelijks tussen 

de 80 en 150 bezoekers die 200 à 300 pagina’s bekijken gekoppeld aan 1000 tot 2800 zoek-hits. In het 

afgelopen jaar hebben we een verdubbeling van het aantal zoek-hits gezien die waarschijnlijk het gevolg 

is van de publicatie van de Nieuwsbrieven. 

Ledenbestand 
Het totaal aantal leden per 31 december 2014 bedroeg 799. Het ledenaantal is de laatste jaren redelijk 

stabiel. Vorig jaar zijn 6 van onze leden overleden. Een 14-tal leden heeft in 2014 opgezegd en we 

hebben maar liefst 39 nieuwe leden mogen verwelkomen. 

 

Jan Stafleu, secretaris en Els Ufkes, penningmeester 

 


