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MKA-AKTIVITEITEN VOOR OKTOBER 197 7
.
..
.»..---,.- - Zondag 2 oktober 1977

: groepsuitstap van de MKA naar Beez, Namur .
Praktische inlichtingen hieromtrent vindt u verde r
in dit nummer .

- Zaterdag B oktober 1977

: jeugdvergadering in het lokaal ❑ mmeganckstraat 2 6
te 2000 Antwerpen van 10 tot 12 uur .
Onderwerp : "Het reinigen van mineralen" .

-- WOENSDAG 12 OKTOBER 1977 : in de zaal Edward Keurvels, Kon . Astridplein 1B ,
te 2000 Antwerpen om 20 uur voordracht me t
lichtbeelden over :
" LANDSCHAPSGEOLOGIE IN DE ARDENNEN "
door F . Michiel s
Let ❑ p : deze voordracht gaat dus uitzonderlijk niet door op de "klassiek "
geworden tweede vrijdag van de maand !
De tweede vrijdag van de maand oktober (14 oktober 1977) GEEN vergadering

!

VERDER IN DIT NUMMER
- ------------------------ -

- de stichtingsakte en de definitieve statuten van de Mineralogische Krin g
Antwerpen, vereniging zonder winstoogmerken ,
belangrijke mededeling in verband met onze volgende groepsuitstap ,
- nogmaals mogelijkheid voor de MKA-leden tot samenaankoop ditmaal va n
geologisch gereedschap ,
- een inhoudsoverzicht uit een hele reeks recente mineralogische tijdschriften ,
zoals steeds een lijst van ruilbeurzen in binnen- en buitenland (zijn e r
soms meer beurzen dan mineralogische verenigingen ?) ,
- en uiteraard nog veel meer ander nieuws en mededelingen

.

GEVRAAGD - GEZOCH T
----------------- Wie kan literatuur bezorgen over de volgende mineralen, afkomstig va n
Groenland : epistoliet, eudialiet, murmaniet, naujakesiet, rinkiet, sOrensensiet ,
steenstruptien, tugtupiet, tundriet .
Gelieve de informatie rechtstreeks te bezorgen sen de heer W . Van Tichelen ,
Van Putlei 37, bus 9, 2000 Antwerpen .

MINERALENBEORZEN in oktober 197 7
-------------------------------- 1-2 oktober : Dreieich--Sprendlingen (Duitsland) van 10 tot 18 uur ;
Inlichtingen : H . Wagner, Ernst-Ludwig-Allee 10, D-6072 Dreieich .
oktober : Wien (Oostenrijk) ; Inlichtingen : G . Steger, Mineral . Museum ,
Himmelbachgasse 2, A-2700 Wiener Neustadt .
2 oktober : Luzern (Zwitserland), Festhalle Allmend, 9 tot 17 uur ;
Inlichtingen : A . Imhasly, Neuweg 15, CH-6003 Luzern .
oktober : NDrnberg (Duitsland), Holle C, NDrnberger Mossezentr ❑ m, 9 tot 18 h .
Inlichtingen : S . Schick, Schieferstrasse 2, D-8500 NOrnberg .
8-9 oktober : SMck3ngen (Duitsland), Kath . Vereinshaus, 10 tot 19 resp . 9 to t
Inlichtingen : W . Wohrle, Schaffhauserstrasse 8 ,
D-7880 Sckingen .
oktober : Genève (Zwitserland), Palais des Expositions, Entrée 3 ,
Od . Carl-Jogt, CH-1200 Genève ; 1B tot 18 resp . 9 tot 17 uur .
Inlichtingen : J . Deferme, Musèe d' Histoire Naturelle ,
BP 284, CH-1211 Genève G .
9 oktober : Menden-Sauerland (Duitsland), Berufschule Menden, 10 tot 17 uur ;
Inlichtingen : H . Schulte, Bahnhofstrasse 9, D-5758 Menden 2 .
9 oktober : HUckelhoven (Duitsland), Evang . Gemeinde hous, 10 tot 18 uur ;
Inlichtingen : J . Dressen, Fraiheider Strasse 77, D-5144 Wegberg .
9 oktober : Vlaardingen (Nederland), "De Oude Lijnbaan", Baanstraat 4, 10-17 uur ;
Inlichtingen : F .P . Van den Brink, Melis Stokelaan 30 ,
NL-Vlaardingen ; tel . 010/340243 .
9 oktober : Lienz (Oostenrijk), Gasthof Glhcklturm, 8 tot 17 uur ;
Inlichtingen : H . Rappold, A-6094 Rxams, Georg-Bucherstresse 30 .
9 oktober : Salzburg (Oostenrijk), Hotel Winkler, Franz-Josefstrasse 5-7 ;
9 tot 16 uur ; Inlichtingen : A . Novak, Karl-Polka-Gasse 4/ 1
A-2700 Wiener Neustadt .
15-16 oktober : M0nchen (Duitsland), MessegelMnde, Halle 16, 9 tot 18 resp . 9-17 h
Inlichtingen : J . Keilmann, Eschenriederstrasse 5a, D-8000 MBnchen .
16 oktober : Oster ❑ de/Harz (Duitsland), Neuan SchUtzenhaus, 9 tot 17 uur ;
Inlichtingen : E . Hammermeister, Ebhardtstrasse 7, D-3000 Hannover .
22-23 oktober : ZBrich (Zwitserlnnd), ZUspahalle 1, ZDrich-Oerlikon ,
10 tot 19 resp . 10 tot 17 uur ;
Inlichtingen : T . Oppliger, Carl-Spittelerstrasse 30, CH-805 3
22-23 oktober : Stuttgart (Duitsland), Schwnbenlandhalle, 12-18 resp . 9-18 uu r
23 oktober : Amsterdam (Nederland), "De Hoeksteen", Jan van Galenstraat 6-10 ,
10 tot 17 uur ;
Inlichtingen : J .J . van den Bergh, Valeriuslaan 43, NL-Uithoorn .
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23 oktober : Koblenx (Duitsland), Rhein-Masel-Halle, 10 tot 17 uur ;
Inlichtingen : R . Bode, Drittenheimer Weg 54 ,
D-5400 Koblenz-Hochheim .
23 oktober : Krems (Oostenrijk), Gasthof Klingelhuber, Wienerstrasse 2 ,
9 tot 15 uur ; Inlichtingen : G . Fnobloch, Hoher Markt 11 ,
A-3500 Krems .
29-30 oktober : Berlin (Duitsland), Kongresshalle, 9 tot 18 uur ;
Inlichtingen : W . Pfundt, Altraeder Weg 22, D-1000 Berlin 4 7
29-30 oktober : Heidenheim (Duitsland), Karl--Reu-Halle, 9 tot 17 uur ;
Inlichtingen : P . Neker, Ulmer Strasse 57, D-7920 Heidenheim .
29-30 oktober : Wil (Zwitserland), Keth . Vereinshaus ;
Inlichtingen : M . Pfinger, Sirnacherstrasse 35 ,
CH-9542 MUnchwilon .
30 oktober : Wuppertnl (Duitsland), Fuhlrottmuseurn, 7 .30 tot 18 uur ;
Inlichtingen : H . Liabscher, ❑ sterholzer Strasse 171 ,
D--5600 Wuppertal 11 .
30 oktober : Bergheim/Erft (Duitsland), Stedthalle Gergheim ;
Inlichtingen : Geschtftsstelle der Volkshochschule, Hauptstrasse 9 9
Postfach 329, D-5150 Bergheim/Erft .

MINERALENiEURZEN in november 197 7
-------------------------------- 5 november : Zwijndrecht (Nederland), Walburghal, Hof van Holland, 10 tot 17 uur ;
Inlichtingen : R . \nn Gasren, Pruylenborg 336, NL-Zwijndrecht .
12-13 november : Liège (delgiL), Lycee de Waha,
Bd . d' Avroy 96, 4000 Liège ;
10 tot 19 uur ; Inlichtingen : R . Warin, rue de Wérihet 33 ,
B-4950 Beaufays ; tel . 041/687014 .

MINERALENEEURS eind september 197 7
++--- w.
28 september-3 oktober : Orléans (Frankrijk), Foires et Salons d' Orléans ,
Parc des Expositions, 1, rue du President Schumann ,
F-45100 Orléans .

ONZE EIGEN RUILBEURS GAAT VOLGEND JAAR DOOR OP 20 en 21 MEI 197 8
MINERANT 78

MINERANT 78

MINERANT 78

VERSLAG VAN DE GROEPSUITSTPP Mhf\ op 5 juni 1977 naar Schmalgraf-La Colamin e
-------------------------------------------------------------------------Deze uitstap is, naar we in alle bescheidenheid mogen zeggen, een sekse s
geworden . En dit niettegenstaande de weergoden ons in de namiddag niet bijste r
goedgunstig waren .
Sukses zowel wat betreft het wentel deelnemers (ongeveer 50 fl), als aangaand e
de buit, die niet groot was in kwantiteit doch wel in kwaliteit . Inderdaad ,
de meeste deelnemers hebben toch enkele interessante specimens ❑ p de ko p
kunnen tikken .
En het meest verheugende feit is wel dat de mooiste eksemplaran gevonden werden door onze jeugdleden (o .a . schalenblende en galena) . Na de piknik wer d
nog een bezoek gebracht aan de vindplaats te La Calamine zelf, maar dit lie p
❑ p een sisser af daar deze vindplaats totaal waardeloos geworden is .
Als kompensatie hiervoor werd de dag besloten met een gezellig praatje e n
biertje ter plaatse voor het huiswaarts keren .
Al bij al is het resultaat van deze uitstap dermate positief dat het ons aanzet om zeker voort te geen op de ingeslagen weg en dan zo mogelijk beter .

NIEUWE TIJDSCHRIFTE N
------ - ------------- De MKA is sinds kort geabonneerd op twee nieuwe tijdschriften, die we u eve n
willen voorstellen :
URNER 1INERALIENFREUN D
Het tijdschrift van de "Urner Mineralienfreunde", een erg ektieve verenigin g
in Altdorf (Zwitserland) .
Het verschijnt twee-maandelijks, en bevat, noest praktische mededelingen
i .v .m . boeken, beurzen, tentoonstellingen e .d . vooral artikels over Alpin e
mineralen . Het is zoent de Zwitserse "Der r\ufschluss", hoewel de lay-ou t
beter verzorgd is en er veel meer foto's (ook kleur) in opgenomen worden .
Goed verzorgde kristaltekeningen . Ongeveer 30 pagina's per nummer .
Duitstu lig .

R
SCHLdEIZERSTRAHLE
Dit is het orgaan van de "Schweizeriache Vereinigung der Strahler un d
Mineraliensammler (SVSiM)" .
Het staat ❑ p een wat hoger peil dan "Urner Mineralienfreund", maar d e
inhoud loopt over het algemeen parallel .
De lay-out is eveneens erg goed verzorgd .
De meeste artikels worden in twee talen gepubliceerd (Frans-Duits), sommig e
slechts in hetzij het Frans, hetzij het Duits .
60 pagina's per nummer + 3[] pagina's aankondigingen e n
Ongeveer 50
praktische mededelingen .
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UIT ONZE TIJDSCHRIFTE N
------------------------ De MKA is momenteel geabonneerd op een hele reeks tijdschriften . Om deze z o
goed mogelijk te laten renderen, zullen we, in de mate van het mogelijke ,
maandelijks in Geonieuws de inhoud weergeven van de nieuwste nummers .
Schweizer Strehler, 4(5), februari 197 7
177-185 "Mimer-funde im vorderen Gerental im Goms/0berwellis "
(talk, magnetiet, dolomiet, colciet, magnetiet, kwarts, sfeen ,
ddulaar, rutiel, toermalijn e .a .) .

185-190 "Der Axinit vom [lrumital (Sch3ehentol)" .
190-198 "Kaiserstuhlmineralien - fot ❑grafiert" .
200-204 Foto' s von anateas, magnetiet, benitolet .
205-207 "Syndhisit aus dem Unterwallis" (Deut de Salantin, tussen Epinasse y
en Van d' en Haut) .
207-209 "Weitere Mineralien aus dem Greyerzerland" (strontianiet, anhydriet ,
gips, rutiel) .
209-221 "Zum Wachstum plattiger Quarze mit Faden" .
221-223 "9ergbau in alter Zeit" .
223-225 "Neufund alpiner Quarze mit Muzo-Habitus" .
Schweizer Strohler, 4(6), mei 197 7
229-245 "Spr ❑ ssenquarze" .
245-246 "Honigbraune Turmolin v ❑ m Medane im Val 8edretto-Tessin" .
246-251 Foto' s van wulfeniet, heinrichiet, sfaleriet, realgar, g ❑ysriet ,
gedegen zilver .
253-264
" L ' epatite du Domleschg (GR)" .
267-269 "VielfMltiger Futil" .
269-270 "Die SpecksteinMfcn aus dem Oberwallis" .
Schweizer Strrihler Z 4(7), augustus197 7

273-287 "Die Pyrite von Cerniat (FR) und ihre Pseud ❑morphosen noch Markosit "
287-290 "Meis Lieblingstitenit" .
291 en 297-298 "Liber eiven Scheelit-Neufund" .

298-310 "Titonoxid--Mineralien aus dem Flysch der Glameralpen" . (kwarts ,
calciot, albiet, chloriet, brookiet, anataas, rutiel, chalcopyriet) .
311-315 "Mineralien aus dem Gnbbr ❑ der Ophiolith-Zone des Oberhalbsteins" .
Urnen Mineralienfreund,

5-7
8-20

31-34
35-4D

april 197 7

"Uranminerolien aus dem VEI du Trient (taallis)" .(autuniet ,
compreignaciet, faurmarieriet, hyaliet,metatorberniet, uraniniet ,
sklodowskiet, vandendriesscheiet, uranofaan, zippeiet) .
"Ehrenrettung der Achete" .
Korte artikels over t ❑ ermolijn, sfeen, ❑rthiet, flu ❑ riet, epidoot .

Urner Mineralienfround,
21-31

15(1),

15(2),

juni 197 7

Korte ortikels over axiniet, datoliet, danburiet, gadoliniet ,
synchisiet .
"Fadencalcit sus Fiederrissen d es Heutrivienkalkes von Lauerz" .
"Teder rosaret, noch vi ❑ lett" . Vondst van een kluft met e .a .
fenekiet-XX bij de Furka-Pass (Sidelenbech) .

Urner Mineralienfreund, 15(3/4), augustus 197 7
Een speciaal dubbelnummer over kwarts-XX ; 4D pagina's, 54 zwart-wit foto's ,
7 kleurfoto's en 16 kristaltekeningen .

Mineralien-M,ngazin,
100-107
103-113
114-119
126-133
134-137
139-142

"Laurium, Silberbrunnen der Athener Erzabbau im antiken Griechenland" .
"Siegelbaum und Riesenfarn : Stainkohlenpflanzen aus IbbenbOren (D)" .
"Achten 5ie auf die Giftasser : Erzauzeigende Pflanzen" .
"Bernhmte Mineralfundstellen im Untersulzbacht{l (Oostenrijk)" .
"Die Hërte von Mineralien" .
"Schlampige Schatzkammer oder schimmernde Schau ? "
Het uitstallen van een verzameling .

Mineralien-Magazin,
148-151
152-159
160-164
169-174
175-181
182-183
184-188
Gea,

1(3), mei 197 7

1(4),

juli 1977,

"Pyrit, der Kies mit den vielen Namen : wie Mineralnamen entstehen" .
"Wie man Mineralen reinigt" .
"Mit Krallen und Harken zu Fissen des Hocharrn" (Oostenrijk) .
"Ein fossiler SUsswesserfrisch aus dem Aquitan" (bij Wiesbaden, D) .
"Kupfer, Conyons und Kakteen" . (Ajo, Arizona, V .S .A . )
"Wieviel ist eine 5tufe wert? "
Mineralien aus Laurium" . (Griekenland) ,

10(2), juni 197 7

29-33
34-38
41-45
47
48-49
50-52

"Ordovicische riffen in Dalama, Zweden" .
"De Miller-indices van kristalvlakken" .
"Langzaam draaiende diamantzaag - geschikt voor het zagen van stene n
en het voorbewerken van slijpplaatjes" .
"Was de aarde vroeger warm of koud?" .
"De ichtyosaurus van Revenscar" .
"Natuurmuseum Scnckenberg (Frankfurt/Mainz)" .

The Mineralogicol Record 8(4), juli 1977 ("Europe Issue" )
266-271
272-281
287-293
294-297
298-303
308-311
313-326

"Anatose from Norway" .
"The Lengenbach Minerel Locality" (Zwitserland) .
"Rare-eerth minerals in the alpine and subalpine region" .
"Stokesite crystals" .
"Hendipite" (Somerset, England) .
"Fluorite from the Font Sante Mine, Esterel, Var, Frence" .
"Selected minerals fram Laather See" . (Duitsland) .

Der Mufschluss,

28(6),

juni 197 7

205-218 "Mineralfunde in Fossilhohlrëumen aus dem Schweizer Jura" .
219-220 "L)rangefarbene Topaskristalle von Saromenka bei Ouro Preto ,
Mines Gereis, Bresilien" .
221-228 "Mineralfunde im Odenwald" .
229-246 "StreifzUge durch Westharzer Htihlen" .
Lapis,

ter informatie vermelden wij de titels von ortikels in vorig e
nummers die ter beschikking zijn van de leden .

1 1 1 - (nov _- 1976)

1 1 2- (dec . - 1976)

"Alpine MlUfte", 10-1 3
RPeridot", 14-1 7
"Kristall-Formen : 1 . Das Oktaëder", 10-2 8
"5ilber und Smalte : Witticheb (Schwarzweld)",
"Panasquiera", 15-1 9
"Kristall-Formen : 2 . Das Tetraëder", 20-2 2
"Alpine Klufte, II", 23-2 5
"Das Reinigen von Mineralen", 26-2 9
"Hauyn", 30-32

8-1 4

2 L 1 - (i 2 2_ _ 2977 )

"Gips", 5-1 9
"Kristaliformen : 3 . WUrfel und Rhombendadekstder", 20-2 3
"Fundstellen und Entstehung von WL]stenrosen", 24--2 6
"Sphen", 27-2 9

-2 L 2 - (feb - 1977 )

"Turkis" (Turkoois), 5-1 9
"Kristallformon : 4 . Pentagondodekoéder, Ikositetraede r
und Tetrakishexaëder", 2U-2 3
"Alpine KlUfte, 11I", 24-2 7

2 3 _ (mrt . 1977 )

"Granat", 34-2 1

"Kristallf❑ rmen, 5 . Tristetratder, Deltaiddodekeeder "
Z L4 _ (aeril)1977 )

"Kristollformen, 6 . Tetrntold", 10-1 1
"Chalkophyllit", 12-1 3
"Alpino KInfte, 111", 14-1 6
"C, rUner V-Grossuler aus Kenja", 17-21

2 5.. (mei - 1977 )

"Fluorit", 4- 9
"Leuchtende Kristalle", 10-1 3
"EinschlUsse im Fluorit", 16-1 9
"Therr" ❑ lumineszenz", 20-2 2
"Kristsllfinrm n, 7 . Hexakisoktatder", 2 3
"Mineralien-Fundgebiete im Bergell (CH)", 24-3 1

2 L 6 - (juni _ 1977 )

"Landsbergit", 5
"Fundstellen sus der Pfalz", 6-1 0
"Idar-Oberstein : Heimotmuseum", 11-1 3

"Kupferlagerstttte bei Fischbach (D)", 14-1 7
"Tektonik und Mineralisation (Saar--Nahe-Raum)", 18-2 1
"K ristallformen : S . Kombinationen kubischer Kristali forman", 22-2 6
"Weitendorf", 27-2 9
2- L 7 (jul i - `1977 )

"Epidot", 5-1 3
"Nicht nur die Mussa-Alpe (Ital . Alpen)", 14-1 8
"Lahningbruch-Rauris", 19-2 3
"Kristallformen, 9 . Zwillinge kubischer Kristalle n , 29-3 1

2 L B - ( nu2

"Korund", (Griekenland, Longido-Tanzonia, CampolungoZwitserland, Magak-Birma), 6-3 0
"Cyanit", 31-3 5
"Kristal1 armen, 10 .(1) Kristallwachstum", 36-3 7

__

1977)

AGENDAPUNTEN VAN DE DE5TUUR5UE2GRDEF ;ING vnn 28 augustus 197 7
De volgende onderwerpen werden behandeld :
-

de uitstap cp 2 oktober aanstaande naar Boez ,
ondertekening van de stichtingsakte en de statuten van de MKA v .z .w . ,
een " World Directory of Mineral Collections" zal besteld worden ,
diverse aspekten i .v .m . de ruilbeurs Minerant 78, die zal doorgaan o p
20-21 mei 1976 ,
- onze tentoonstelling, die volgend jaar geheel zal gewijd zijn aan silikaten ,
gaat waarschijnlijk door begin november 1978 ,
- er werd besloten een exemp1anr te bestellen van de zesdelige " Atlas de r
Kristallformen ", van Goldschmidt .

EEN BEZOEK AAN DE MINEB! LENBEURS VAN FIESCH (ZWITSERLAND )
-------------------------------------------------------- H . Dille n
Naar jaarlijkse traditie werd op 10 juli 1977 de 12de mineralenbeurs georganiseerd door de 0berwalliser F1inerolienfreunde in het schoolgebouw van Fiesch .
Eveneens naar jaarlijkse traditie bezochten wij deze interessante beurs .
Typisch voor de kleinere Zwitserse beurzen is de grote hoeveelheid regional e
mineralen dia werden aangeboden . Kwarts-XX vormen hier uiteraard de hoofdschotel . Men vindt er prachtige exemplaren van scepter-kwarts, venster-kwarts ,
gurindels, XX met Tessiner habitus, rookkwarts, Zwitserse amethyst, marien ,
kwarts met insluitsels, enz . Verder vermelden we enetees-XX, waaronder ee n
prachtige ald-timer afkomstig van het 8inntal met honiggele doorzichtige kristallen, brookiet (Triest, Wollie), rutiel-XX .
Erg groot was het aanbod aan hematiet-XX met rutiel-XX (Cavradi) . Verder zage n
we apatiet-XX, byssoliet (Maderenertel), oxiniet-XX (SchMchental), denburietXX (Piz Vallatschu), diatheen met steuroliet (Val Calenca), roze flu ❑riet-X X
(Crinselgebied), en zelfs een specimen met cafersiet-XX (Pizza Cervand ❑ne) .
Het grote aanbod aan Zwitserse mineralen is onder meer het gevolg van de zee r
droge zomer vorig jaar ; de sneeuwgrens had zich zever teruggetrokken dat ee n
aantal nieuwe vondsten werden gedaan in gebieden die normaal (o .a . dit jaar )
ontoegankelijk zijn .
Wat buitenlandse C= niet-Zwitserse) mineralen betreft waren er natuurlijk zeolieten van Poona (vrij duur), enkele uitstekende specimens van wolframiet-X X
en apatiet-XX van Panaspuiere, Portugal ; gedegen goud uit Uruguay, robijn-X X
(Mys ❑ re, India), en verder de meeste "klassiekers" van de mineralenbeurzen ,
zoals amethyst, agaat enz .
Tut ons spijt troffen we er enkele dingen aan, die niet op een mineralenbeur s
thuishoren, zoals een medonneboeldje aangebracht in een amethyst--geerde .
Al bij al blijkt de "Fiescher Mineralienbtirse" terug in de goede richting t e
evolueren, nadat voor twee jaar de prijzen een hoogtepunt en het aanta l
bezoekers een dieptepunt bereikte .
Ter informatie : er weren dit jaar 1200 bezoekers en 49 exposanten .

STATUTEN VAN DE MINERALOGISCHE KRING ANTWERPE N

Deel 1 . Stichtingsakte
===================== =

In het jaar 1977, de achtentwintigste augustus hebben de ondergetekenden ,
-- Baonroy, Marie-Louise, lerares, wanende Oslginlei 123 te 2000 Antwerpen ;
- Caalen, Roger Jozef, elektricien, wonende Sint-Jozsfstraat 33 t e
3540 Zolder ;
- De Druyn, Matheus Lodewijk, fabrieksarbeider, wanende Lindenlei 152 t e
2120 Schoten ;
- d' Havens, Paul, technisch ingenieur scheikunde, wonende J . De Grooflaan 3
te 2620 Hemiksem ;
- Dillen, Henri Gerard Fredegandus, licentiaat scheikunde, wonend e
(tipstraat 108 te 2780 Sint Gillis Waas ;
- Israel, Willy Freddy, leraar, wanende Geraardsbeegsesteenweq 13 t e
9230 Melle ;
- Michiels, Jan Baptist Leo, oprustgestelde, wanende Bakkersdreef 4 1
te 2180 Kalmthout ;
- Op de Beeck, Emma, zonder beroep, wonende Invalidenlaan 11 te 2120 Schoten ;
-- Flinke, Paul Hendrik Frans Luciaan, doctor in de geologie, wonend e
Wintertuinstrant 7 te 9000 Gent ;
- Pirotte, Yoecky, zonder beroep, wonende ',S ❑ uter Heecklaan 12 te 2100 Deurne ;
- Tambuyser, Jen Henri, technisch tekenvar, wanende Jan SamyvleUn 3 7
te 2100 Deurne ;
- Tambuyser, Paul B . R ., technisch ingenieur scheikunde, wonend e
Jan Samynlaan 37 te 2100 Deurne ;
- Van Goethem, Luda, licentiaat natuurkunde, wonende Tommeltlaan 17 t e
2510 Mor-teel ;
- Van hee, Paul Jozef, laborant, wonende Deuzeldlaan 16 te 2120 Schoten ;
- Uercamrnen, Albert Clementine, scheikundig laborant, wonend e
Palrnansh ❑ evestraat 21 te 2 110 Wilrijk ;
- Weyns, Herman, goudsmid, wanende Sint-Jozefstraat 6 te 2000 Antwerpen ;
allen van Belgische nationaliteit, e n
- Wals, Laurens, farmaceutisch onderzoeker, wonende Albert Van Dyckstraat 9
te 2300 Turnhout ;
van Nederlandse nationaliteit ,
samen besloten, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 ,
een vereniging zonder winstoogmerken op te richten, met het inzicht de o p
11 mei 1963 in Antwerpen opgerichte feitelijke vereniging Mineralogisch e
Kring van Antwerpen voort te zetten in de vorm van een vereniging me t
rechtspersoonlijkheid, waarvan zij de statuten als volgt in deel 2 hebbe n
opgemaakt .

Deel 2 . De Statute n
----- --------- ----- -

TITEL I . Benaming, zetel,doel
Art . 1

duur .

De vereniging wordt genoemd "MINERALOGISCHE KRING ANTWERPEN "
afgekort M .K . A .

Art . 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te Antwerpen, Ommeganekstraat 2C . Hij kan naar elke plaats in België warden overgebrach t
bij beslissing van de raad van beheer, gepubliceerd in de bijla gen van het Belgisch Staatsblad ,
3 Do vereniging heeft tot doel haar leden behulpzaam te zijn bij d e
studie en het verwerven van mineralen, gesteenten en fossielen .
Zij mag elke handeling verrichten die rechtstreeks ❑fonrecht streeks verband houdt met haar doel . Zij kan, onder meer, meewer ken met elke organisatie, die een analoog of aonverwent doe l
nastreeft, en alle roerende en onroerende goederen, die het ver wezenlijken van haar doel bevorderen, huren of in eigendom verwerven .
4 De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht .

TITEL II . Leden .
Art . 5 De vereniging bestaat uit effektieve, toetredende en ereleden .
Het aantal leden is niet beperkt ; hot aantal effektieve leden ma g
evenwel niet lager zijn dan tien . Alleen de effektieve leden ,
waartoe de stichters-ondertekenaars van de onderhavige akte behoren, bezitten de volledige verenigingsrechten, o .m . het stemrech t
op de algemene vergadering . De toetredende leden bezitten all e
overige verenigingsrechten, o .m, het recht om informatief de algemene vergadering bij te wonen en de rand van beheer te ondervragen .
De hoedanigheid van effektief lid kon werden verworven door iede r
natuurlijk persoon die de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt, d e
doelstellingen van de vereniging bijtreedt, de jaarlijkse bijdrag e
betaalt en door de raad van beheer wordt aanvaard .
De hoedanigheid ven toetredend lid kan worden verworven deer iede r
natuurlijk of rechtspersoon, die de doelstellingen van de vereni ging bijtreedt, de jaarlijkse bijdrage betaalt en door de raa d
van beheer wordt aanvaard .
5 Do aanvraag tot lidmaatschap, het weze in do hoedanigheid va n
effektief dan wol van toetredend lid, impliceert het aanvaarde n
van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging .
Ze dient te worden gericht tot de voorzitter ven de raad va n
beheer, die ze voorlegt een deze raad, die bij gewone meerderhei d
zal beslissen . Een eventueel afwijzend oordeel moet door de raa d
van beheer niet worden verantwoord .
7 De rand van beheer ken, onder voorwaarden waarover hij souverei n
beslist, de titel van erelid toekennen aan ieder natuurlijk o f
rechtspersoon, die op bijzondere wijze tot de verwezenlijking va n
de doelstellingen ven de vereniging bijdraagt of heeft bijgedragen

8 Het bedrag van de ledenbijdrage voor het betreffend werkjaar word t
jaarlijks door de algemene vergadering, op voorstel van de raa d
van beheer vastgesteld . De door de leden te storten bijdrage za l
niet hoger mogen zijn dan tweeduizend BF (2000,- 6F) per jaar .
9 Het staat ieder lid vrij uit de vereniging te treden . Hierto e
betekent hij zijn ontslag per brief, gericht aan de voorzitte r
van de rand van beheer . Wordt eveneens geacht ontslagnemend te zijn ,
het lid dat zijn bijdrage niet voldaan heeft binnen de drie maande n
volgend op de uitnodiging tot betalen .
Het ontslag wordt pas von kracht na het verstrijken van het werkjaa r
waarin het werd betekend ; het ontslagnemend lid blijft er zolang to e
gehouden alle verplichtingen na te leven waaraan hij uit hoefde va n
de onderhavige statuten en het huishoudelijk reglement onderworpen i s
Art . 10 De algemene vergadering kan ieder lid, dat de statuten overtreedt o f
de verplichtingen die er uit voortspruiten niet naleeft of om ander e
ernstige redenen, nadat het lid is gehoord, uitsluiten bij twe e
derden meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden in geheim e
stemming . De raad van beheer kan, op dezelfde gronden, ieder li d
voorlopig schorsen in afwachting van de beslissing door de eerstvolgende algemene vergadering .
Art . 11 Het ontslagnemend lid of uitgesloten lid kan op geen enkele wijz e
recht doen gelden op het patrimonium von de vereniging, noch d e
terugbetaling van de gestorte ledenbijdragen eisen ; ditzelfde geld t
voor de erfgenamen ven een overleden lid .

TITEL III . Algemene vergadering .
12 De algemene vergadering wordt gevormd door al de effektieve leden .
De toetredende leden worden tot de algemene vergadering uitgenodig d
met de rechten die hun krachtens art . 5 worden toegekend .
13 Ieder jaar wordt in de loop ven het eerste kwartaal een algemen e
jaarvergadering gehouden . Datum en plaats worden door de raad va n
beheer bepaald .
Deze algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raa d
van beheer en stemt, na voorlezing van het verslag van de kommissarissen, over de rekeningen van het afgelopen boekjaar en he t
beleid van de beheerders ; op voorstel van de raad van beheer stel t
zij het budget en het bedrag van de ledenbijdrage vast en gaat ove r
tot de statutaire verkiezingen .
14 Een buitengewone algemene vergadering kan samengeroepen warde n
telkens wanneer de raad van beheer dit nodig echt ❑ f ❑ p schriftelij k
verzoek van één vijfde van de effektieve leden, gericht tot d e
voorzitter van de raad van beheer, met uitdrukkelijke vermeldin g
van het punt of de punten die op de agenda dienen te warden geplaats t
15 De algemene vergaderingen warden voorgezeten door de voorzitter vo n
de raad van beheer, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitte r
of de oudste aanwezige beheerder .

8 Het bedrag van de ledenbijdrage voor het betreffend werkjaar word t
jaarlijks door de algemene vergadering, op voorstel van de raa d
van beheer vastgesteld . De door de leden te storten bijdrage za l
niet hoger mogen zijn dan tweeduizend BF (2000,- 8F) per jaar .
9 Het staat ieder lid vrij uit de vereniging te treden . Hierto e
betekent hij zijn ontslag per brief, gericht aan de voorzitte r
van de rand van beheer . Wordt eveneens geacht ontslagnemend te zijn ,
het lid dat zijn bijdrage niet voldaan heeft binnen de drie maande n
volgend op de uitnodiging tot betalen .
Het ontslag wordt pas von kracht na het verstrijken van het werkjaa r
waarin het werd betekend ; het ontslagnemend lid blijft er zolang to e
gehouden alle verplichtingen na te leven waaraan hij uit hoofde va n
de onderhavige statuten en het huishoudelijk reglement onderworpen i s
Art . 10 De algemene vergadering kan ieder lid, dat de statuten overtreedt o f
de verplichtingen die er uit voortspruiten niet naleeft of om ander e
ernstige redenen, nadat het lid is gehoord, uitsluiten bij twe e
derden meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden in geheim e
stemming . De raad van beheer kan, op dezelfde gronden, ieder li d
voorlopig schorsen in afwachting van de beslissing door de eerstvolgende algemene vergadering .
Art . 11 Het ontslagnemend lid of uitgesloten lid kan op geen enkele wijz e
recht doen gelden op het patrimonium von de vereniging, noch d e
terugbetaling van de gestorte ledenbijdragen eisen ; ditzelfde geld t
voor de erfgenamen van een overleden lid .

TITEL III . Algemene vergadering .
12 De algemene vergadering wordt gevormd door el de effektieve leden .
De toetredende leden worden tot de algemene vergadering uitgenodig d
met de rechten die hun krachtens art . 5 worden toegekend .
13 Ieder jaar wordt in de loop von hot eerste kwartaal een algemen e
jaarvergadering gehouden . Datum en plaats warden door de raad va n
beheer bepanld .
Deze algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raa d
van beheer en stemt, na voorlezing van het verslag van de kommissarissen, over de rekeningen van het afgelopen boekjaar en he t
beleid van de beheerders ; op voorstel van de raad van beheer stel t
zij het budget en het bedrag van de ledenbijdrage vast en gaat ove r
tot de statutaire verkiezingen .
14 Een buitengewone algemene vergadering kan samengeroepen worde n
telkens wanneer de raad ven beheer dit nodig acht of ❑ p schriftelij k
verzoek van één vijfde van de effektieve leden, gericht tot d e
voorzitter van de raad van beheer, met uitdrukkelijke vermeldin g
van het punt of de punten die op de agenda dienen te worden geplaats t
15 De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter va n
de rand van beheer, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitte r
❑ f de oudste aanwezige beheerder .

16 De oproepingen tot een algemene vergadering gaan uit van de raa d
van beheer ; ze gebeuren schriftelijk, ten minste twee weken voo r
de vergadering met vermelding van de plaats, de datum, het uur e n
de agenda van de vergadering .
Art . 17 Ieder effektief lid mag zich ❑ p de algemene vergadering late n
vertegenwoordigen . Niemand mag houder zijn van meer dan éé n
volmacht .
18 Behoudens de wettelijke voorschriften is elk samenkomst van d e
algemene vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige o f
vertegenwoordigde leden, en worden de beslissingen genomen bi j
eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen .
In geval von staking van stemmen is die van de voorzitte r
doorslaggevend .
Art . 19 Volgende bevoegdheden behoren aan de algemene vergadering :
a) de wijziging von de statuten ;
b) de benoeming en afzetting van beheerders en komrnissarissen ;
c) de benoeming von ereleden ;
d) de uitsluiting ven effektieve en toetredende leden ;
e) de goekeuring van budgetten en rekeningen ;
f) het vaststellen van het bedrag ven de ledenbijdrage ;
g) de ontbinding ven de vereniging .
Art . 20 De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over d e
wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging me t
in achtneming van de bepalingen in de artikelen 0 en 20 van de we t
van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerken .
Art . 2 De beslissingen ven de nlgemena vergadering worden ingeschreven i n
een register van de processen-verbaal die ondertekend warden doo r
de voorzitter van de vergadering en een beheerder . Dit registe r
wordt bewaard op de zetel von de vereniging waar alle leden e r
zonder verplaatsing inzage van kunnen nemen . Deze beslissinge n
zullen eventueel per brief ter kennis van de belanghebbende derden .
worden gebracht .

TITEL IV . De reed ven beheer .
Art . 22 De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer die uit te n
minste vijf beheerders bestaat, gekozen tussen de effektieve leden .
Het mandaat van beheerder duurt vier jaar, uitgezonderd in he t
geval ven de eerstverkozen rood, overeenkomstig art . 23 . Leden di e
een beheersfunktie uitoefenen in analoge verenigingen zijn nie t
verkiesbaar als beheerder . Het mandant van beheerder is onbezoldigd .
Bij het openvallen ven een mandaat kunnen de overige beheerders bi j
twee derden meerderheid een voorlopig beheerder benoemen om he t
mandaat ven diegene die hij vervangt te beëindigen . Zulke benoemin g
moet door de eerstvolgende algemene vergadering warden bekrachtigd .
Art . 23 Om de twee jaar is de raad voor de helft hernieuwbaar ; na de
eerste twee dienstjaren worden de uittredende beheerders door he t
lot aangewezen . Uittredende beheerders zijn herkiesbaar .
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Art . 2 L

De beheerders kiezen in hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een sekretaris en een penningmeester . Bij ontstentenis ven de voorzitter wordt de rond ven beheer geleid doo r
de ondervoorzitter, ofde oudste eonwezige beheerder .

Art . 25 De raad van beheer wordt samengeroepen door de voorzitter, o f
bij diens ontstentenis, de ondervoorzitter, telkens wanneer he t
voor het belang ven de vereniging nodig is . Hij moet eveneen s
werden bijeengeroepen zo twee beheerders dit vragen .
De oproepingsbrieven vermelden de agenda ; behoudene hoogdringendheid moeten ze acht volle dogen voor de samenkomst door de sekretaris per post werden verzonden . Elke beheerder mag zich door ee n
kollega-beheerder laten vertegenwoordigen . Niemand mag echter
houder zijn van meer dan één volmacht . De reed von beheer ma g
alleen - behoudens eenparig akkoord ven de aanwezige beheerders beraadslagen over punten die op de agenda stern . De beslissinge n
van de reed van beheer worden genomen bij gewone meerderheid va n
de stemmen von de aanwezige of vertegenwoordigde beheerders .
Bij steking van stemmen geeft die van de voorzitter van de vergadering de doorslag . Van de beraadslagingen ven de raad van behee r
wordt een verslag opgemaakt, dat ondertekend wordt door de voorzitter van de zitting en door de leden die hierom verzoeken .
26 De raad van beheer beschikt over de ruimste bevoegdheden in d e
bestuurszaken en het beleid van de vereniging . Alle zaken die nie t
uitdrukkelijk door de statuten of door de wet een de algemen e
vergadering warden voorbehouden, vallen onder zijn bevoegdheid .
Hij kan slechte geld3Qe beslissingen treffen indien de helft va n
de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is . De rood van behee r
kon, voor welomschreven opdrachten, veer een beperkte duur, en o p
uitdrukkelijke wijze, zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelij k
overdragen oen één of meer deer hem gekozen mandatarissen, die nie t
noodzakelijk lid van de vereniging hoeven te zijn .
Art . 27 Alle bescheiden die de vereniging binden moeten, behoudens de doo r
de reed van beheer verleende volmachten, ondertekend werden door d e
voorzitter, of bij diens ontstentenis door twee beheerders, waarva n
één de ondervoorzitter of de penningmeester moet zijn .

art .

28 De beheerders nemen, in de uitoefening von hun funktie, geen enkel e
persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelij k
voor de uitoefening von hun mondnat .

TITEL V . liierk foor .
Art . 29 Het werkjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december .
In afwijking hiervan vangt het eerste werkjaar aan op de datu m
van het verschijnen van de statuten in het Belgisch Stoatsbla d
en eindigt het op 31 december 1978 .

TITEL VI . Kommi.ssorissen .
30 De algemene vergadering zeil twee kommisserissen aanwijzen, di e
belast zijn met het nazicht van de rekeningen van de vereniginge n
en het uitbrengen van een verslag daaromtrent op de algemen e
jaarvergadering . Zij worden benoemd voor een termijn van vie r
jaar en zijn herkiesbaar .

8g .

TITEL VII . Huishoudelijk reglement .
31 Een huishoudelijk reglement ken door de rand van beheer aan d e
algemene vergadering worden voorgelegd . Een beslissing over di t
huishoudelijk reglement, of over wijzigingen voorgesteld doo r
de reed van beheer of de algemene vergadering, geschiedt bi j
eenvoudige meerderheid van de op de algemene vergadering aanwezige ❑ f vertegenwoordigde stemmen .
TITEL VIII . Ontbinding .
32 In het geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene ve egadering een ❑ f twee vereffenaars aan en omschrijft hun bevoegdheid .
Ze bepaalt de bestemming van het patrimonium van de verenigin g
welke bestemming zoveel mogelijk het maatschappelijk doel za l
benaderen .

TITEL IX . Dvergongsbepalingen .
33 De vereniging zal het patrimonium en de verplichtingen van d e
feitelijke vereniging "Mineralogische Kring ven Antwerpen "
oanv eerden bij de ontbinding van deze laatste op de datum van d e
publikatie van de onderhavige statuten in de bijlogen van he t
Belgisch Staatsblad .
34 ilinnen drie meenden ne de publikatie van de onderhavige statute n
in de bijlagen ven het Belgisch Staatsblad zal een algemene vergadering worden belegd waarop de effektieve leden zulle n
a) de leden van de raad van beheer verkiezen en de kommisserisse n
aanstellen ;
b) zonder voorafgaand voorstel van de raad van beheer de ledenbijdragen voor het eerste werkjaar vaststellen .

TITEL X . Diverse schikkingen .
Art . 35 Voor alle gevallen die door de onderhevige statuten niet worde n
geregeld verwijzen de partijen naar de bepalingen van de wet va n
27 juni 1521 .

Gedaan te Antwerpen op 28 augustus 197 7
(Volgen de handtekeningen) .

ó1 .

GEOLOGISCH GEREEDSCHA P
---------------------- Op aanvraag van verschillende leden organiseert de M14A een samenaankoop va n
gereedschap voor geologisch werk .
Hierbij vindt u een lijst met de vermoedelijke prijs echter zonder verbinteni s
ven onzentwege .
1.

HAMER, Estwing, met punt, 900 gram

620, -

2.

HAMER, Estwing, met punt, 600 gram

620,--

3.

HAMER, iEstwing, met mes, 900 gram

620, -

4.

HAMER, Estwing, met mes, 600 gram

620, -

5.

Blokvormige SLAGHAMER,

900 gram

670, -

6.

Blokvormige SLAGHAMER,

1400 gram

670, -

7 . BEITEL, lengte 300 mm, met mes van 12 mm breed ,
200 gram

2G0, -

a.

BEITEL, lengte 220 mm, met punt, 56LI gram

250, -

9 . BEITEL, lengte 155 mm, met mes van 30 mm breed ,
350 gram
10. " STRAHLSTOCK " (God-Pry nar )

220, -

zeer handige en lidhte koevoet voor het opene n
van spleten e .d . ; twee slagvlakken,
11.

S7REEKPLA1 TJE

410,-15,-

Indien u gereedschap wenst te bestellen dient u :
1) vbbr 15 oktober 1977 de daartoe voorziene bestelstrook (zie elders i n
dit nummer) duidelijk ingevuld terug te zenden aan ons sekretariaat .
2) vbcbr 15 oktober 1977 het totale bedrag over te maken o p
P .R . 00[1-0291704-25 t .n .v . H . Dillen, Ripstraat 108 te 278 0
Sint Gillis Waas, met vermelding "Gereedschap" .
Tevens willen we er uw aandacht op trekken dat bij de verschillend e
samenaankopen die de N1KA organiseert GEEN winst gemaakt wordt .
De prijs die we de MKA-leden aanrekenen is de aankoopprijs + BTW + onkosten .
Om deze reden moeten we u dan ook vriendelijk verzoeken uw bestellinge n
op voorhand te betalen .
Definitieve afrekening gebeurt bij de levering, waarvan u zult verwittig t
worden .

82 .

MKA-GROEPSUITSTAP op zondag 2 oktober 197 7
-------------------------------------------- -

Op zondag 2 oktober zoektocht naar een steengroeve te Beez, provincie Namu r
Afstand vanuit Antwerpen ongeveer 120 km .
Te volgen weg : Antwerpen-Brussel-autostrade naar Netuur .
Samenkomst om 8 .30 uur op de parking van het 8P-autostrade restaurant op d e
autostrade neer Namur tussen Wever en Namur . Vandaar samen verder .
Calciet, zeer mooie XX, geel fluorescerend lange golf ; fluoriet .
Benodigdheden : aangepaste kledij, LAARZEN (beter gekend els « botten""), HEL M
en VEILIGHEIDSBRIL zijn noodzakelijk voer hut werk in deze groeve .
Voorhamer, zware handhamer en beitels . Piknik ter plaetse .
Zoals steeds gebeurt de tocht volledig op eigen verantwoordelijkheid zonde r
enig verheel t .o .v . de N1iA als inrichter, hare afgevo :rdigden, de eigenaa r
van de groeve, wae rven we onder deze voorwaarde toelating verkregen hebbe n
voor dit bezoek . Een groepsverzekering zal afgesloten worden door de MKA voo r
de deelnemers .
Jeugdleden die wensen deel te nemen aan deze uitstap dienen bij het vertre k
bijgaand formulier (zie elders in dit nummer) behoorlijk ingevuld en onder tekend of te geven aan de vertegenwoordiger van de MKA .
AAND A CHT : de aard van deze vindplaats en het reeds ver gevorderde seizoe n
maken dat deze zoektocht moeilijk als een ideale familie-uitstap ka n
beschouwd worden . Gelieve hiermee rekening te houden .
Personen die wensen deel te nemen en niet over eigen vervoer beschikke n
kunnen zich telefonisch opgeven op het nummer 031/27 32 11 ne 17 uur bi j
de heer A . Vorcemmen . Er zal in du mate van het mogelijke getracht worde n
deze mensen een plaats te bezorgen . Gelijklopend hiermede worden d e
mensen die een vrije pinots in hun wagen hebben gevraagd zich eveneen s
telefonisch te melden op hoger vermeld nummer . Denk uraan elkeen neemt graa g
deel aan de tocht .

A . Vercommon

