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Bijlage 

SOKINF011SOKINF011SOKINF011SOKINF011SOKINF011SOKINF011SOKINF011SOKINF011SOKINF011SOK 

Als lid van onze Studiegroep lijkt deze brief u waarschijnlijk niet de 
aangewezen weg om het reilen en zeilen van de SOK nogmaals uit de doe
ken te doen. Toch zouden we graag een paar punten onder uw aandacht 
willen brengen. 

Bij de diverse betrokken overheden heeft de SOK een zekere faam opge
bouwd, mede ook gesteund door de aandacht die de verschillende media 
aan de SOK besteed hebben. 
Het zal niet van overdreven zelfkritiek getuigen, ale we stellen, dat 
bij de vele contacten met overheid en pere de vlag niet altijd de 
lading dekte! Dit geldt evenmin bij de stellin~ dat d~ Stuurgroep meer 
naar buiten toe dan naar binnen toe heeft gewerkt! M.a.w. meer aandacht 
voor de imago en minder aandacht voor (de aktiviteiten van) de leden. 

Zoiets staat het uiteindelijk functioneren van een groep als Studiegroep 
in de weg. De hand in eigen boezem steken is é~n, maar daadwerkelijk 
werken aan het formeren van een echte studiegroep, waarbij de leden 
individueel en, indien gewenst, collectief of in kleine groepen "bezig" 
zijn,is twéé. 

Organiseren, coordineren en stimuleren is de kern van het beleid dat 
de Stuurgroep, samen met u, zou willen uitstippelen, om tot een (h)echte 
Studiegroep te komen, waarbij zich vele berglopers thuie kunnen voelen. 

Concreet denken we aan meerdere berglopersavonden voor SOK-leden, welke 
zouden moeten uitmonden in studie- en infoavonden, veld-excursies, 
collectieve projekten, zoals bijvoorbeeld het inventariseren van groeven 
gezamelijk door diverse vak-disciplines, enz. 

Namens de Stuurgroep nodig ik u dan ook uit om over deze zaken met ons 
van gedachten te wisselen op dinsdag, 16 december 1986, om 20.00 uur 
in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 

Graag tot ziens! 

Ton 




