Nie
euwssbrieff Aquaria H-S
H
fe
ebrua
ari-20
017
Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders
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Hobbyavond 9 januari 2017 “reis doo
or Panama
201
14” door Jan vd Heijde
en
Op een druk b
bezochte lezzing maakte
en wij een
reis
s door Pana
ama. Via he
et Panamak
kanaal naar
de Parel eiland
den. Een vo
orm van millieu kennen
n
al ligt er wel wat. Op
ze in Panama niet. Overa
één
n van de fotto’s zagen we
w koelkastten midden
in de
d rimboe. H
Het echtpaa
ar vd Heijde
en vertelt
me
et passie alle
es over hun
n reis, ervarringen en
late
en ons vele mooie foto
o’s en filmma
ateriaal
zien. Ik heb ve
eel van de natuur
n
gezie
en en
geleerd. Van d
de Kikkers zoals
z
Flotattor,
Hemifractus en de Iguana
a Iguana na
aar de
Sla
angen. Van Vissen zoa
als Zebracyc
clide,
Pha
allichthys en Andineaccara naar Ze
eevissen en
n
eettbare vissen
n. Dieren zo
oals de Brullaap,
Goudhaas ma
aar ook Spin
nnen. Ik heb
b meerdere
Vog
gels gezien
n waaronderr de Thalura
ania
Colombica, Ibu
us, Visarend, de Motm
mot en de
Gie
er. Alsof hett nog niet ge
enoeg was kwamen in
n
dez
ze reis ook de insecten
n aanbod. Je moet dan
n
den
nken aan Krekels, Vlinders, Sprinkhanen en
Libellen. Al de
eze dieren le
even in een
n klimaat
20//22 °C.
-----------------------------------------------------------------------------Belangriijke numme
ers
er: Martin Koetze
K
05996-617530
Voorzitte
voorzitte
er@aquariahs.nl
Secretarris: Belinda
a Dokter 06 51745310
secretarris@aquaria
ahs.nl
Penning
gmeester: Engel Zonneeveld 0598-391105
penningmeester@a
aquariahs.nnl
Website
e en communicatie matteriaal wordt verzorgd
door: Nic
co Bulthuis, 0598-3900894
media@
@aquariahs.nl
Heeft u last van algen of wilt u advies ove
er vissen of
planten?
? Marleen Ammerlaann 06-18999111
biologisc
ch@aquaria
ahs.nl


Notulen van:
Aquariumvereniging Aquaria H-S Ledenvergadering 1 februari 2016
Aanwezig: A. Dokter, G. Bulthuis-Beens, B. Vries, F. van Ulft, H. de Haan, B. Dokter, J. Oosterwold, J.
Seggers, J.H. Osendarp, P.W. Medema, M. Koetze, N. Bulthuis, P.T. Wieringa, J. Pruis, R.
Bijsterbosch, W. van Winden, G. Keizer en M. Blömer.
1. Nico opent de ledenvergadering
2. Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 2015 worden goedgekeurd
4. Jaarverslag van de secretaris wordt voorgelezen door Nico in verband met afwezigheid van
Engelmund. Verslag is digitaal aangeleverd. Verslag is bijgevoegd.
5. Financiën
Martin doet verslag van de begroting/resultaten van 2015/2016. Financieel staat de vereniging er goed
voor, er is ruimte voor extra uitgaven maar we willen niet onnodig geld uitgeven!
Met het teruglopen van de inkomsten uit de instellingsbakken en de advertenties wordt het wel steeds
moeilijker een sluitende begroting te maken.
2015 is met een positief resultaat afgesloten, hoofdzakelijk door minder uitgaven aan de huiskeuring,
het niet doorgaan van de excursie/bbq bij gebrek aan belangstelling.
Huiskeuring
Besloten wordt dat ongeacht het aantal deelnemers er geen bondskeurmeester wordt ingeschakeld.
Martin zorgt voor een keurmeester voor de huiskeuring 2016.
Boekje
Nico gaat kijken naar de mogelijkheden om de opzet van het boekje aan te passen naar een
nieuwsbrief. Indien dit doorgezet wordt zal de eerste nieuwsbrief pas na de zomer van 2016 worden
gepubliceerd.
Excursie
Ieder is voorstander van een gezamenlijk uitje met als afsluiting een BBQ. Er worden meerdere ideeën
geopperd. Afgesproken wordt dat ieder die een inbreng heeft zorgt voor een flyer/website en neemt dit
de 7e maart mee.
6. Kascommissie (Peter & Frits) heeft kas gecontroleerd en akkoord bevonden.
Frits is voor volgende kascommissie reserve. Peter blijft en wordt aangevuld met Rian.
7. Bestuursverkiezing
Nico neemt afscheid als voorzitter en draagt de scepter over aan Martin Koetze. Engelmund Zonneveld
wordt voor 3 jaar herkozen. Belinda Dokter wordt als bestuurslid toegevoegd. Engelmund draagt de
functie als secretaris over aan Belinda en zal zelf verder gaan als penningmeester.
Martin neemt het voorzitterschap over van Nico. Meerdere mensen worden bedankt en ontvangen een
bosje tulpen.
8. Verslagen commissies
Biologie: niet aanwezig
Foto & Video: foto’s en DVD van de keuring worden uitgereikt.
Techniek: Martin geeft aan dat er een TL vervangen is voor LED.
9. Wat gaan we doen?
Er worden enkele voorstellen gedaan qua sprekers/invulling:
- Henk/Willem Koolwaaij
- Jos Hut (maanvissen, nieuwe lezing kosten 2016 €60 incl.)
- eigen avond
- ledverlichting in aquarium


10. Rondvraag
- Verzoek voor het inbouwen van een Forum op de website; Nico gaat hiermee aan de slag.
- Verzoek om een betere organisatie/structuur tijdens de ledenvergadering.
Afsluitend volgt een gezellige snelle Bingo. Er waren weer super mooie prijzen en volgens mij was het
een geslaagde avond.

