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MINER.AALOGISCHE KRING VAN ANTWERPE N

VERGADERINGE N--_,,	

- Deze vacantie werden door onze leden weer heel wat minera.lo-
gische uitstappen gemaakt . Ook u is wellicht hier of daar "gaa n
kappen" . Voor uw medeleden is het interessant, ook uw ervarin -
gen te kennen . Deze ervaringen worden uitgewisseld op vrijda g
12 september, Ommeganckstraat 26, Antwerpen .
Alle leden kunnen er spreken over hun mineralogische uitstappe n
en allicht komen er wel enkele van die nieuwe aanwinsten o p
tafel ,

- jeugdafdeling :
zaterdag, 13 september van 10 tot 12h ., Ommeganckstraat 26 .
Er zal een soort wedstrijd georganiseerd werden onder de jeugd -
leden ; over het hoe en het waarom hoort u meer op deze verga -
dering .
Verder gaan we nog experimenteren met een contact goniomete r
en worden er enkele tips gegeven over het maken van kartonne n
kristalmodellen .

t++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *
+ RUILBEURS SSD MKA. +
+ +
+ zondag 7 september, van 10 tot 18 h . +
+ lagere school, St .Rochusstraat 72y-, Deurne ++ +
+++++++++++++÷++++++++++++++++-F- +++++++++f +++++++++-

Nabeschouwin s-_en _over _ MIN*RANT - 7 5	 ..	 ...._ ..*.	

De vergadering van vrijdag 13 juni werd gewijd aan de bespre -
king van MINERANT 75 . Hier een samenvatting van de besproke n
punten en enige kommentaren .
- Wat het aantal medewerkers aan deze ruilbeurs betreft (o .a .
in verband met het opstellen en opruimen van de tafels) moge n
we zeggen dat er weer veel te weinig waren . Slechts enkele
mensen hebben al het werk verricht .
Er werd opgemerkt dat we te weinig de aandacht van de leden
erop hebben getrokken. We menen echter dat het probleem nie t
daar zit, maar dat men nu eenmaal wel veel activiteiten wenst ,
maar er liever niets voor doet . (Het kleine aantal aanwezige n
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op deze vergadering was er een sprekend voorbeeld van) .

- Het lokaal, de Handelsbeurs, vond iedereen ideaal en de ge-

vreesde problemen van laden en lossen zijn gelukkig uitgebleven ,

-- Of de ruilbeurs 1 of 2 dagen moet duren werd aan de standhou-

ders gevraagd . Een kleine meerderheid was voorstander van slecht s

1 dag

Aangezien de ruilbeurs in de eerste plaats een activiteit i s

vó6r (en in feite ook dbdr) de leden, werd op deze vergaderin g

hun mening gevraagd : het merendeel was voor 2 dagen .

-- Do publiciteit bleek onvoldoende en slecht, hoe duur ze som s

	

ook was :

	

affiche :

	

17000 fr .

	

spandoek :

	

5000 fr .

	

dagbladen :

	

4000 fr ,

Het spandoek was ongelukkig geplaatst en de affiche werd onde r

andere te laat verspreid .

De belangrijkste publiciteit bleken de dagbladen te zijn e n

het budget publiciteit zal ar volgend jaar dan ook helemaal

anders uitzien .

Ook radio en televisie dienen aangesproken te worden .

- De kwaliteit van de tentoongestelde mineralen was eerder goe d

en moet het kwalitatief ook blijven !

Aan het reglement en de mogelijkheid van toepassing dient no g

gedokterd .

- De toegangsprijs was populair en dient waarschijnlijk nie t

aangepast te worden .

-- Het aantal bezoekers, 1310 volwassenen en 250 kinderen, was

zeer bevredigend .

-- Voor volgend jaar wordt een ruilhock voor jeugdigen en begin-

nelingen van de MKA voorzien .

Globaal mogen we toch zeggen dat het een succes was ; do kommen-

taar in do dagbladen liegt er niet om .

Het Bestuu r

.
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