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Ledenvergadering Aquariumvereniging Aquaria HS 6 februari 2017 “wat een opkomst”
Aanwezig: R. Ahlers, K. Alberts, M. Ammerlaan, R. Bijsterbosch, M. Blömer, N. Bulthuis,
G. Bulthuis – Beens, B. Dokter, A. Dokter, H. De Haan, M. Koetze, P.W. Medema, J.
Oostwold, J.H. Osendarp, J. Pruis, J. Seggers, F. Van Ulft, B. Vries, P.T. Wieringa, A.
Zonneveld en E. Zonneveld.
Het bestuur was er klaar voor.
1.Opening
De opening van de jaarvergadering werd in stijl “met hamer” geopend door onze voorzitter
Martin Koetze.
2.Ingekomen stukken en mededelingen
Er waren geen mededelingen en of binnengekomen stukken maar het bestuur verraste
onze jubilaris Hans met het lidmaatschap van 25 jaar. Hans werd onderscheiden met een
speldje. Ook werd Rianne in het zonnetje gezet en bedankt met een mooie bos bloemen
voor haar inzet van het verzorgen van de prijzen voor de verlotingen en de bingo’s. Het
stokje is nu overgedragen aan Belinda en Rianne wenste haar heel veel succes.
3.Notulen ledenvergadering 2016 worden goedgekeurd.
4.Verslag secretaris
De notulen van het vorige verslag werd goedgekeurd en Belinda heeft haar verslag als
secretaris met passie voorgelezen, ook al haalde ze her en der enkele data door elkaar
heen.
5.Financiën (district keuring/uitslagavond/excursies)
Het stuk financiën is aangebroken en dat zorgt elk jaar weer voor enkele discussies. Het
lukt ons gewoon niet om op een negatief eindsaldo uit te komen! Nico stelt voor om eens
een schenking te doen naar een goed doel. Hans stelt voor om voor de komende 5 jaar
geen contributieverhoging te doen. Er wordt ook voorgesteld om een excursie te doen
geheel op kosten van de vereniging. Vastgesteld wordt na stemming van een ruime
meerderheid dat er komend jaar geen contributieverhoging plaatsvindt.
Bart merkt terecht op dat hij leest dat er een verloting plaatsvindt op de districtskeuring
uitslagavond. Martin legt uit dat de veroorzaker naast hem zit. Belinda heeft het bestuur
overtuigd om de gehele invulling ervan op zich te nemen. Belinda heeft meerdere
sponsoren gevonden en de gehele verloting kost de vereniging niets. Vanuit de leden
wordt ook opgemerkt dat mensen die komen op deze avond ook een verloting
verwachten.
Iedereen kijkt uit naar de komende excursie. Er komen meerdere ideeën voorbij. Een dag
op stap met Bert van Geel; Orchideehoeve met arrangement; AquaZoo Düsseldorf;
Garnalenkotter; Wadlopen; Martin roept “bier drinken”!
6.Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie
Peter en Rianne hebben de kas gecontroleerd en deze is in orde. Nieuwe kascommissie
wordt vastgesteld: Rianne blijft, Mathijs wordt haar partner en Peter neemt plaats op de
reservebank.
7.Verkiezing bestuur
Martin is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Niemand heeft zich als tegenkandidaat
gemeld en na stemming wordt Martin herkozen.
8.Verslagen commissies
Biologisch: Marleen geeft aan dat ze 1 mail gehad heeft en dat ze 1 bezoek heeft
afgelegd.
Foto & Video: Peter meldt dat ze weer met veel plezier hun bijdrage gegeven hebben aan
de huskeuring
Techniek: Rolf heeft niets te melden


9.Het nieuwe seizoen
Voorstellen: 2 eigen avonden / Bert van Geel en fam. v.d. Heijden zien we graag terug /
aquascaping / Rianne ziet graag een avond gevuld over het visvriendelijk stuwen.
Rondvraag
Hoe vinden we de nieuwsbrief? Er komen alleen maar positieve reacties.
Eindelijk Bingo tijd. Nico heeft weer alles meegenomen en gaat de ballen met plezier
trekken. Er wordt nog even gebakkeleid over de prijs van elk boekje. Na kort overleg
besluit het bestuur om 3 rondes gratis te doen. Er was geen tegenstand. Belinda heeft
haar best gedaan met de prijzen en Nico gaat los onder assistentie van Belinda. Er vinden
hilarische momenten plaats, er wordt veel gelachen en door een andere manier van
bingospelen te doen, staat de zaal op zijn kop. Martin is ondertussen verhuisd en Bart
volgt niet alles en denkt door naast Nico te gaan zitten dat dit beter is. De koploper in de
prijzen is Joop. Gelukkig heeft onze jubilaris ook niets te klagen. Greet heeft maar liefst 3
boekjes om bij te houden en dat doet ze goed. Er is niet gezongen, alle bingo’s waren
goed.
In maart start het nieuwe seizoen. Op 4 maart de uitslagavond district keuring en op 6
maart komt Jos Hut. Tot dan.
Belinda

