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Geachte Ereleden, Penningdragers en Leden van de Leidse Geologische Vereniging (LGV), 
 

Bestuursbericht december 2020 
 
Dit jaar was een jaar niet als alle andere. De Covid-19 pandemie houdt ieder van ons in meer of 
mindere mate in haar greep. De pandemie is niet blijvend, er is zicht op beëindiging ervan, maar 
vooralsnog is het virus onverminderd bedreigend. Het Bestuur hoopt van harte dat het u allen goed 
gaat in deze afwijkende tijd. Wij kijken er naar uit u weer in groten getale te ontmoeten zonder dat 
ieder van u getooid is met een mondkapje, en u 1,5m afstand moet bewaren om het besmettingsrisico 
te beperken. Dat zal toch in de loop van het komende jaar mogelijk moeten zijn? 
 
U bent gewend rond deze tijd bericht te ontvangen over de in februari van het komende jaar te houden 
diës-lezingen en ALV. U begrijpt dat wij op basis van de ervaring van het afgelopen jaar (2x een activiteit 
georganiseerd, die uiteindelijk werd geannuleerd omreden van corona-regelgeving) een voorzichtige 
koers volgen. Uit de keuze om u (1) via de computer een lezingen dag plus ALV aan te bieden in februari, 
of (2) het eerstvolgende moment van samenzijn uit te stellen naar een datum later in het jaar waarop 
normale omgang weer mogelijk is, heeft uw Bestuur gekozen voor het laatste. Er is weliswaar een 
statutaire verplichting om u jaarlijks verslag te doen van de financiën en van onze activiteiten, maar 
de omstandigheden zijn er niet naar. Uiteraard zal het Bestuur u wél informeren door tijdig de 
benodigde stukken te circuleren, maar de bespreking ervan volgt op latere datum. Denkt u daarbij aan 
net voor de zomer (juni 2021) of net daarna (sept 2021). De concept stukken ontvangt u eind januari. 
 
Het Bestuur is genoodzaakt u te informeren van komende bestuurswisselingen. Twee van uw 
bestuursleden hebben aangegeven hun functie te willen neerleggen, in principe tijdens de 
eerstvolgende ALV. Omdat de datum daarvan naar een later tijdstip wordt verschoven zijn data geprikt 
waarop beëindiging van de functie is bepaald.  
 
Dit geldt voor onze Quaestrix Josje Kriest (LGV 1978) die ruim 12 jaar haar functie succesvol en met 
verve heeft ingevuld. Wij zijn Josje veel dank verschuldigd, en zullen tijdens de genoemde ALV ons 
dankwoord uitspreken voor haar werkzaamheden. Om reden van de jaarlijkse financiële verslaglegging 
ligt het voor de hand dat zij de verslaglegging voor 2020 afrondt, en dat per 1 Jan 2021 een opvolger 
wordt benoemd. Wij zijn blij dat Evert van de Graaff (LGV 1962) bereid is gevonden haar positie per 
die datum over te nemen. Dit gebeurt uiteraard op ad interim basis totdat u uw instemming verleent 
voor Evert’s bestuursfunctie tijdens de eerstvolgende ALV. Wij brengen bij u in herinnering dat Evert 
vertrouwd is met de financiën van de Vereniging, omdat hij al jaren betrokken is bij de 
Nagaanscommissie. 
 
Dit geldt ook voor onze Abactis Bert Schuchmann (LGV 1968) die nu 3 jaar deze functie heeft ingevuld, 
waarvan 1 jaar op ad interim basis nadat Frits Bonvie (LGV 1968) omreden van gezondheid zich 
terugtrok. Bert heeft in de korte tijd dat hij de functie bekleedde de nodige impulsen gegeven, onder 
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meer door het aandachtig opstellen van In Memoria van de leden die ons ontvielen. Een waardevolle 
toevoeging. Bert verkiest zijn aandacht te verleggen, en blijft uiteraard als lid betrokken. Het is ons 
genoegen om Dolfje Begeer (LGV 1977) als Abactis ad interim aan te stellen, dit zal zijn per 1 februari 
2021. Zij zal, net als dat elk van ons typeert, op eigen wijze invulling geven aan deze functie, en daar 
kijken wij naar uit. Wij zullen voor de invulling van de Abactis-functie door Dolfje uw instemming 
vragen tijdens de genoemde ALV. De verslaglegging over het jaar 2020 wordt nog door Bert behartigd. 
 
Rest ons u allen een goede jaarwisseling toe te wensen, en een Goed Nieuwjaar.  
 
Vriendelijke groet, en blijf gezond, 
Nout den Boer, Praeses 
Josje Kriest, Quaestrix 
Bert Schuchmann, Abactis 
Leo Minnigh, Assessor I 
Frans Kunst, Assessor II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


