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Deze rubriek is een kroniek van de activiteiten van het Wiskundig Genootschap.

Van voorbije activiteiten wordt verslag gedaan en toekomstige activiteiten worden

aankondigd.

Een nieuwe ledenadministratie

Elk voorjaar krijgt u als lid van het Wiskundig Genootschap een ac-

ceptgiro voor het overmaken van uw lidmaatschapsgelden. Traditio-

neel kwam deze acceptgiro uit Utrecht, waar de ledenadministratie

jarenlang gevoerd werd door Corrie van Os, met ondersteuning van de

penningmeesters Frits Beukers en Luc Florack.

Zoals reeds aangekondigd door Geertje Hek van de Publicatiecom-

missie in het verslag van het WG in ons decembernummer, worden de

acceptgiro’s vanaf dit jaar verstuurd vanuit Meppel. Per 1 januari 2003

is de ledenadministratie van het Wiskundig Genootschap overgegaan

naar Uitgeverij Ten Brink aldaar, waar zij onder de hoede komt van Mir-

jam Worst, die al vele jaren voor Uitgeverij Ten Brink een groot aantal

administraties beheert, waaronder die van Pythagoras.

Voor het bestuur van het WG heeft dit veel voordelen. De admini-

stratie wordt professioneel beheerd, en de betalingsadministratie is

geautomatiseerd. Degene die hier het meest van profiteert is de pen-

ningmeester, die nu niet meer de gelden hoeft te innen maar de tijd

krijgt om zich te concentreren op het financieel beleid.

Hiermee nemen we ook afscheid van Corrie van Os, die vanuit het

Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht het WG vele jaren

trouw gediend heeft. Corrie is nu werkzaam als secretaresse bij het

Utrecht Institute of Linguistics OTS van de Universiteit Utrecht.

De overdracht van het ledenbestand is zo zorgvuldig mogelijk ge-

beurd. Hieraan hebben Luc Florack, Mark Peletier en Chris Zaal meege-

werkt. Maar natuurlijk brengt zo’n overdracht ook fouten met zich mee.

We vragen u daar begrip voor te hebben. Mocht er iets niet in orde zijn

met de verzending van het NAW of met de betaling van uw lidmaat-

schapsgelden, schroom dan niet en neem (bij voorkeur telefonisch)

contact op met:

Mirjam Worst

Uitgeverij Ten Brink

Postbus 41

7942 JC AA Meppel

T: 0522-855175

F: 0522-855176

E: admin@wiskgenoot.nl

Opzomeren

Niet alle gegevens van de ledenadministratie zijn nog actueel. Zo kan

het bijvoorbeeld voorkomen dat u zich ooit opgegeven heeft als stu-

dent terwijl u inmiddels werkzaam bent in het bedrijfsleven, zonder

dat dat terug te vinden is in de administratie. Als alle aanlooppro-

blemen overwonnen zijn, is het de bedoeling van het WG-bestuur om

de ledenadministratie volledig bij te werken door middel van een op-

schoonactie. Daarvoor krijgen alle leden een brief met hun gegevens

zoals die in de administratie vermeld staan, met het verzoek om even-

tuele correcties door te geven aan de administratie in Meppel.

Porti

Doordat de ledenadministratie van het WG nu eens door andere ogen

bekeken is, viel op dat leden van het WG die in het buitenland wonen

evenveel contributie betalen als leden in Nederland. Voor het lidmaat-

schap van het WG is dit vanzelfsprekend, maar het verzenden van het

Nieuw Archief naar het buitenland is wel vele malen duurder dan het

verzenden binnen Nederland. Vandaar ook dat bij leden in het bui-

tenland dit jaar vijf euro bij het lidmaatschapsgeld geteld wordt, als

bijdrage aan de porti. Reinie Erné, Chris Zaal


