
 
Nieuwsbrief Aquaria H-S 

Februari 2020 
 

Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
Op maandag 3 februari 2020 houden we de algemene 
ledenvergadering, die gevolgd wordt door de jaarlijkse 
BINGO. Aanvang 20:00 uur. 
 
AGENDA 
1. Opening. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
3. Notulen ledenvergadering 2019 (zie aparte 
bijlage). 
 
4. Verslag van de secretaris. 
 
5. Financiën. 
 
6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe 
kascommissie. 
 
7. Verkiezing bestuur. 
• Martin is aftredend  en herkiesbaar. 
• Het bestuur stelt voor, conform de statuten, het 
bestuur uit te breiden tot 5 bestuursleden. Kor Albers en 
Peter Wieringa zijn door het huidige bestuur benadert en 
stellen zich beschikbaar om toe te treden tot het bestuur. 
Tegenkandidaten kunnen tot 5 minuten voor de 
vergadering zich melden. 
 
8. Verslagen commissies. 
• Biologisch. 
• Foto & Video. 
• Techniek. 
 
9. Ledenwerving. 
 
10. Het nieuwe seizoen. 
• Seizoen invulling. 
• 70 jaar AV Aquaria H-S. 
 
11. Rondvraag. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2019 / 2020 

 
2 september 2019 Eigen avond 
7 oktober 2019 Labyrinthvissen door Henk Grundmeijer 
4 november 2019 Colombia: de belevenissen tijdens 
onze visreizen in 2015 en 2017 door Johan Egberts 
2 december 2019 Uitslag keuring 
13 januari 2020 Borneo door Jan en Margie van der 
Heijden 
 
 

  

 
3 februari 2020 Ledenvergadering 
2 maart 2020 De Surinaamse diamanten in het oerwoud 
Door Hans Meulblok en Theo van Meegen 
6 april 2020 Meervallen groot(s) en klein door Bart Vries 
11 mei 2020 Eigen avond 
? juni 2020 Excursie / Barbecue 



 

 

Nieuwsbrief Aquaria H-S 
Februari 2020 

 
Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Het jaar 2020 is begonnen. Geheel volgens de 
traditie kwamen de rolletjes op tafel.  
De 22 aanwezigen lieten het zich goed 
smaken. Vooral dankzij die man met dat 
brilletje die kwistig met slagroom spoot. We 
zullen maar aannemen dat men niet alleen voor 
deze lekkernij naar deze avond kwam, maar 
vooral voor de lezing van Jan v.d. Heyden, die 
vergezeld van zijn vrouw vertelde  over een  
eiland. Geen al te groot eiland overigens, 
Groenland en N. Guinea zijn groter. 
Ook nog eens een ouderwets eiland, Borneo. 
Dit ligt er alweer 130.000.000 jaar. De mens 
heeft het wat gemoderniseerd en er geordende 
palmolieplantages aangelegd. Veel leuker voor 
de autisten. Voor de liefhebbers van chaos zijn 
er nog wat nationale parken waar nog wat 
laaglandregenwoud wordt beschermd. 
Verder in de bergen nog een jungle met diverse 
dieren en heel wat vegetatie. In de loop van die 
miljoenen jaren zijn er nogal wat bijzondere 
soorten ontstaan. Zo noemen we de orang 
oetan, een vermeende voorouder van de 
Dajaks en dwergolifanten die met 
stroomdraden in het gareel worden gehouden. 
Ook leven er neusapen die nog wel eens 
worden verward met hollandse missionarissen, 
dit door de grote rode neuzen en de dikke 
buiken. 
Verder zagen we grotten met vleermuizen en 
hun nesten. Deze nesten worden twee keer per 
jaar geoogst. Chinezen gooien deze van 
speeksel gemaakte nesten in hun soep. De 
chinees blijft dan ook vrij klein.  
De vissen, salamanders, vlinders, vogels etc. 
ontbraken ook niet.  Jan maakte er dus een 
totaalbeeld van met prachtige beelden. 
Van ons mogen Jan en zijn vrouw vaker een 
avond verzorgen. 
Komende bijeenkomst weer een kans op 
schitterende prijzen bij de bingo, tot  dan. 
  
Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Notulen Ledenvergadering 4 februari 2019 
Aquaria H-S  
(vastgesteld door bestuur 03-01-2020) 
 
Aanwezig: Rolf Ahlers, Marleen Ammerlaan, 
Matthijs Blömer, Nico Bulthuis, Greet Bulthuis-
Beens, Belinda Dokter-Kokelkoren, Alex 
Dokter, Henk de Haan, Martin Koetze, Hans 
Osendarp, Jans Pruis, Hans Seggers, Bart 
Vries, Peter Wieringa, Annita Zonneveld en 
Engelmund Zonneveld. 
 
1. Opening 
Voorzitter, Martin Koetze, heet iedereen 
welkom. 
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Mededelingen 
a. Beurs – verenigingen uitnodigen. 
b. Het Aquarium – Martin heeft boeken van 
1965 t/m 1975 voor de liefhebber. 
c. Martin bedankt Bart Vries voor jaren trouwe 
dienst en Bart Vries krijgt hiervoor een 
presentje. 
d. De spreker van 4 maart ligt in het ziekenhuis; 
Hans Osendarp zal de avond overnemen. 
 
4. Notulen jaarvergadering 2018 
De notulen van de jaarvergadering 2018 zijn 
goedgekeurd. 
 
5. Verslag Secretaris 
Secretaris, Belinda Dokter, leest haar verslag 
voor. 
 
6. Financiën 
a. Penningmeester, Engelmund Zonneveld, 
verzorgt de uitleg van de begroting en uitgaven 
2018. 
b. Leden besluiten dat de vergoeding voor de 
instellingbakken niet worden verhoogd in 2019. 
c. Bestuur stelt voor een eigen beamer aan te 
schaffen. Dit vanwege de slechte kwaliteit van 
de beamer in de Kern. Bestuur zoekt uit wat er 
nodig is en legt het voor aan Peter Wieringa & 
Nico Bulthuis. Dit bespreken we in komende 
jaarvergadering 3 februari 2020. 
 
 
 
 

 
7. Verslag kascommissie 
Matthijs & Kor hebben de boeken bekeken. Er zijn 
geen onregelmatigheden vernomen en  verlenen 
decharge. 
 
7a. Vaststellen nieuwe kascommissie 
Kor & Rolf zijn de nieuwe commissie (op voorwaarde 
dat Anita Appelgebak met slagroom heeft bij de 
controle). Matthijs staat als reserve. 
 
8. Verkiezing bestuur 
Belinda Dokter is aftredend maar ook herkiesbaar. Er 
heeft zich geen tegen kandidaat gemeld. Belinda 
Dokter is door stemming herkozen door alle leden die 
aanwezig waren. 
 
9. Verslagen commissies 
a. Biologisch – Marleen Ammerlaan heeft geprobeerd 
Matthijs Blömer te helpen, ze was helaas te laat ;-( 
b. Foto & Video – Peter & Pieter hebben de 
huiskeuring weer perfect in beeld gebracht. 
c. Techniek – Rolf meldt dat er geen vragen zijn 
geweest. 
d. Keuring – Martin heeft de keuring voor 2018 
geregeld. 
e. Beurs – Matthijs Blömer & Belinda Dokter geven een 
update. 
 
10. Het nieuwe seizoen 
* Reisverslagen * Vistrappen * Killyvisjes * Kreeftjes  * 
Kameroen * Australië * Planten * team event 
(schoonmaken vijver van Nico). 
 
10a. Eigen avonden 
* instellingsbakken in beeld * Hans Osendarp heeft bij 
meerdere verenigingen de huiskeuring gedaan en kan 
ons meenemen in hun beleving * meer over vijvers. 
 
11. Rondvraag 
Hans Osendarp vraagt zich af hoelang de NBAT zal 
bestaan! Het laatste blad stikt van de fouten, verkeerde 
foto’s bij stukjes. Het is een ramp. 
 
PAUZE 
 
Bingotijd 
Verzorgd door Nico Bulthuis & Belinda Dokter. 

 


