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Geachte Ereleden, Penningdragers en Leden van de Leidse Geologische Vereniging (LGV),
Betreft: Donatie LGV en Dies 2020

1. Donatie LGV
Zoals u weet organiseert de LGV 3x per jaar een activiteit. Dit en het in standhouden van de vereniging
kost geld. Daarnaast heeft de LGV de goede gewoonte om onze activiteiten te subsidiëren. Dit betreft
bovenal de diës. Als inkomsten ontvangt de LGV (1) de vrijwillige bijdrage van leden, en (2) wisselende
donaties van bescheiden omvang. De vrijwillige bijdrage per lid bedraagt €20 per jaar en is de laatste
10 jaar onveranderd gebleven. Het moment is daar om dat bedrag te verhogen naar €25 per jaar, te
beginnen met het komende jaar 2020. Het LGV Bestuur heeft hiertoe besloten in haar overleg van 27
Nov 2019. Het is een vrijwillige bijdrage; ontvangst daarvan is voor het in standhouden van ons
activiteitenniveau van belang.
U wordt vriendelijk verzocht om uw bijdrage aan de LGV voor het jaar 2020 te betalen. Gelieve het
bedrag (€ 25) over te maken op rekening NL68 ABNA 0566 4204 57 (BIC ABNANL2A) tnv Quaestor LGV
onder vermelding van Contributie 2020.

2. Dies 2020
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Het Bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Diës Natalis, die voor de LGV zal
plaatsvinden op zaterdag 8 Feb 2020 in het Golden Tulip Hotel aan de Schipholweg 3 te Leiden (schuin
tegenover het NS Station). Als u met de auto komt dan kunt u via de receptie van het hotel tegen
betaling (€ 12,50 per dag) nabij parkeren.
Het programma is als volgt:

DE KRIJT-PALEOGEEN GRENS

10h00 Ontvangst
10h50 Opening door Praeses Drs. Nout den Boer
11h00 Lezing door Prof Dr Jan Smit (emeritus Vrije Univ A’dam);

Inleiding in de Krijt-Paleogeen grens, incl. historisch perspectief.
11h45 Lezing door Sietze de Graaff, MSc (promovendus Vrije Univ Brussel):

De Chicxulub Krater en IODP-ICDP Expeditie 364 boring: inzichten in Dinosaur
Ground Zero
12h30 Lunch in het Golden Tulip hotel,
14h00 Lezing door Pim Kaskes, MSc (promovendus Vrije Univ Brussel):

Chicxulub impact ejecta: van Krater tot K-Pg grens
14h45 Lezing door Dr. Johan Vellekoop (KU Leuven/VUB):

Biotische en Klimatologische verandering over de K-Pg grens heen.
15h30 Theepauze
16h00 LGV Algemene Leden Vergadering (ALV)
De stukken worden kort voorafgaand aan de ALV rondgestuurd.
17h00 Borrel aan de bar van het Golden Tulip Hotel
18h00 Diner in het Golden Tulip Hotel
De kosten van de Diës lezingendag incl. lunch en borrel bedragen €37 per persoon. Aansluitend volgt
een diner waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De kosten daarvan bedragen €40 per persoon. Voor
de gehele dag dus €77 per persoon. Uw partner is uiteraard van harte welkom. In geval dit is voor
borrel en diner, dan kost dat €40 extra.
U wordt verzocht zsm en op uiterlijk 15 Jan 2020 per e-mail op te geven of u deelneemt. Uw betaling
eveneens op of voor 15 Jan 2020 overmaken op rekening NL68 ABNA 0566420457 van de LGV ovv Diës
2020.
Graag per e-mail aangeven of u komt voor (1) de Dies t/m de borrel, of (2) de Dies incl. Diner, en (3)
met of zonder partner. Laat ook weten of u dieetwensen heeft waar rekening mee gehouden moet
worden.
Met vriendelijke groet,
Bert Schuchmann,
LGV Abactis
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