Nieuwsbrief Aquaria H-S
Februari 2019
Onze volgende hobbyavond

Adverteerders

Op 4 februari 2019 houden we onze jaarlijkse
ledenvergadering, aanvang 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur.
Toegang is alleen voor de leden.
AGENDA
1.
Opening
2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.
a.
b.

Mededelingen
Beurs
Het Aquarium 1965 -1975

4.
Notulen ledenvergadering 2018 (zie aparte
bijlage)
5.

Verslag van de secretaris

6.

Financiën

7.
Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe
kascommissie
8.
Verkiezing bestuur
•
Belinda is aftredend en herkiesbaar
•
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 5
minuten voor de vergadering.
9.
•
•
•

Verslagen commissies
Biologisch
Foto & Video
Techniek

10.

Het nieuwe seizoen

11.

Rondvraag

Na afloop wordt de bingo gehouden.
Seizoen 2018 / 2019

3 september 2018 Eigen avond
1 oktober 2018 Voortplanting door Bert van Geel
5 november 2018 Een plantje meer of minder maakt dat
uit? Door Hans Meulblok en Theo van Meegen
3 december 2018 Uitslag keuring
7 januari 2019 Surinaamse rivieren en kreken door
Willem Kolvoort

4 februari 2019 Ledenvergadering
4 maart 2019 Van koi- tot en met een natuurlijke vijver
door Theo Verheij
1 april 2019 Eigen avond
6 mei 2019 Regenbogen vangen in Papua Land door
Rob van Uwenhoven
2 juni 2019 Excursie met Bert van Geel / Barbecue

Nieuwsbrief Aquaria H-S
Februari 2019
Onze vorige hobbyavond

Adverteerders

Verslag hobbyavond op 7 januari 2019.
Op deze eerste avond in het nieuwe jaar
gingen wij goed van start, een zaal vol met 25
personen. De lezing over de Surinaamse
kreken en rivieren met onderwater fotografie
door Willem Kolvoort sprak duidelijk tot de
verbeelding en had dus velen naar De Kern
gelokt.
Na de nieuwjaarsgroet van Martin begon
Willem met zijn lezing. Al snel bleek dat hij hele
mooie foto’s kan maken onder water zonder
daarvoor gebruik te maken van kunstlicht. Vele
mooie opnamen van planten, takken, stronken
en vissen werden op het scherm getoond. Bij
de vissen werd hij af en toe geholpen door
Hans, die met hem daar op reis is geweest, bij
het vinden van de juiste namen. Vooral ook de
foto’s van onder water naar boven
gefotografeerd waren spectaculair.
Helaas voor hem waren de vissen vaak schuw
en snel weer verdwenen waardoor het veel tijd
en inspanning koste om ze mooi en duidelijk op
de foto vast te leggen.
Al met al een zeer goed begin van dit nieuwe
jaar, en hopelijk komt hij gauw nog een keer
langs.
Nico

------------------------------------------------------------------------Belangrijke nummers
Voorzitter: Martin Koetze 0596-617530
voorzitter@aquariahs.nl
Secretaris: Belinda Dokter 06 51745310
secretaris@aquariahs.nl
Penningmeester: Engel Zonneveld 0598-391105
penningmeester@aquariahs.nl
Website en communicatie materiaal wordt verzorgd
door: Nico Bulthuis, 0598-390894
media@aquariahs.nl
Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of
planten? Marleen Ammerlaan 06-18999111
biologisch@aquariahs.nl

05-02-2018 Aquaria H-S Notulen Jaarvergadering
Aanwezig: Engel Zonneveld, Anita Zonneveld, Martin Koetze, Alex Dokter, Belinda Dokter, Peter Wieringa, Henk
de Haan, Nico Bulthuis, Greet Bulthuis, Marleen Ammerlaan, Pieter Medema, Kor Alberts , Hans Seggers, Frits
van Ulft en Matthijs Blömer.
Afwezig met kennisgeving: Hans Osendarp en Bart Vries.
Opening
Voorzitter Martin opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen
Joop Oosterwold is er niet, maar zou namens de vereniging een dinerbon krijgen uitgereikt vanwege jarenlange
trouwe dienst van de instellingsbak Voor Anker. (Martin zorgt ervoor dat hij dit op een later moment krijgt)
Marleen krijgt namens het bestuur welgemeende excuses. Ze is bij de landelijke keuring 4e geworden en niemand
heeft er aandacht aan besteed.
SCA krijgt een stolpje i.v.m. lidmaatschap 25 jaar.
Notulen Jaarvergadering 2017
Goedgekeurd.
Verslag Secretaris
Voorgelezen en Nico geeft als tip de stukjes korter te maken en een verslag te maken over het hele jaar, zonder
elke maand te benoemen.
Belinda vraagt aan het eind van het voorgelezen verslag, wie er zich geroepen voelt om ook eens een verslagje te
maken voor de nieuwsbrief aan de hand van de hobbyavond. Opgegeven hebben zich: Engelmund, Marleen,
Nico, Hans S.
Financiën
- De ledenvergadering besluit dat er voor 2019 geen contributieverhoging komt.
- De ledenvergadering besluit om nieuwe leden geen €2,50 inschrijfgeld te berekenen.
- Begroting wordt uitgelegd en zonder opmerkingen/vragen vastgesteld.
Kascommissie
- Op 9 januari is de kascommissie, Rianne Bijsterbos & Matthijs, bij Engel geweest en heeft de boekhouding
goedgekeurd.
- Peter was reserve kascommissie.
- Rianne is voor komend jaar reserve, Matthijs blijft en Kor komt erbij.
- De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur.
Verkiezing bestuur
Engelmund was aftredend en herkiesbaar. Engelmund wordt herkozen en behoudt zijn huidige rol als
penningmeester.
Commissies
- Biologisch: Marleen heeft geen vragen gehad.
- Foto & Video: Peter en Pieter verlenen inzet en kwaliteit bij de huiskeuring en uitslagavond.
- Techniek: Rolf Ahlers heeft dopjes op de verlichting bij Marleen gezet voor de landelijke keuring.
- Hobbyavond: Bart stopt met de invulling van de hobbyavond en heeft dit bij het bestuur kenbaar gemaakt. De
toekomstige invulling van de hobbyavonden zal door het bestuur verzorgd gaan worden.
Ideeën hobbyavonden
- Levend voer - Water en Chemie - Reisverslagen biotopen – Cichliden – Zeewater – Terrarium - Gezelschapsbak
- Planten
Ideeën excursie
- Natuur Nederland - Op stap met een boswachter - Op stap met Bert van Geel
Rondvraag
- In plaats van BBQ-en eens uit eten met elkaar.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten en na de pauze start de alom bekende bingo gedraaid door Nico.

