
 
Nieuwsbrief Aquaria H-S 

Februari 2022 
 

Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
Wederom kunnen we zeggen, eindelijk is het zo 
ver we kunnen weer los. 
 
Op maandag 7 februari 2022 houden we de 
algemene ledenvergadering, die gevolgd wordt 
door de jaarlijkse BINGO.  
 
LET OP: We beginnen om 19:30 uur, omdat we 
om 22:00 uur buiten moeten staan!!! 
 
Aanvang 19:30 uur. 
AGENDA 
1. Opening. 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Notulen ledenvergadering 2020 (zie aparte 
5. bijlage). 
6. Verslag van de secretaris. 
7. Financiën. 
8. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe 

kascommissie. 
9. Verkiezing bestuur. 

Er zijn geen bestuursleden aftredend. 
10. Verslagen commissies. 

- Biologisch. 
- Foto & Video. 
- Techniek. 

11. Ledenwerving. 
12. Het nieuwe seizoen. 

Seizoensinvulling. 
13. 70 jaar AV Aquaria H-S. 
14. Rondvraag. 
15. Sluiting en op naar de bingo. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2021 / 2022 

 
6 september 2021 Eigen avond 
4 oktober 2021 Bert van Geel (o.v.b.) 
1 november 2021  
6 december 2021 Uitslag keuring (o.v.b.) 
3 januari 2022 
 
 

  

 
7 februari 2022 Ledenvergadering 
7 maart 2022  
4 april 2022  
2 mei 2022 Kwis door Bart Vries 
? juni 2022 Excursie / Barbecue 



 

 

Nieuwsbrief Aquaria H-S 
Februari 2022 

 
Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Terugblik op de hobbymiddag 
 
Ja, dit keer een hobbymiddag in plaats van een 
hobbyavond. De Corona regels gooien weer 
behoorlijk wat roet in het eten. We mochten na 
17.00 uur immers niet meer samen komen. 
Gelukkig kon de huiskeuring wel door gaan.   
We konden zelfs op de valreep toch de uitslag in 
levende lijven bijwonen. Ook de keurmeester had 
tijd kunnen vinden om langs te komen op deze 
zaterdagmiddag. 
Het was dan wel iets anders dan we gewend zijn, 
en de opkomst was wat magertjes. Dit kwam 
misschien ook omdat veel mensen er niet aan 
gedacht hadden op dit ongebruikelijke tijdstip en 
deze bijzondere dag? Misschien durfden een 
aantal van jullie het ook niet aan met het oog op de 
stijgende Corona cijfers om bij elkaar te komen? 
In ieder geval was het toch een gezellige middag 
waarbij we 8 interessante aquaria hebben bekeken 
en naar het bijbehorende advies hebben geluisterd.  
Er was zelfs een nieuwkomer in een geheel nieuwe 
categorie. Namelijk Patrick Lankhorst in de 
categorie aquascaping. Heel leuk om dit ook eens 
te zien, en wat een mooie bak! Hij gaat dan ook 
door naar de districtskeuring.  
In de categorie gezelschapsaquaria won Peter 
Wieringa. En aangezien ik zelf de enige deelnemer 
was in de categorie speciaalaquaria werd ik daar 
automatisch eerste. Peter had trouwens veruit de 
hoogste totaalscore. 
Laten we hopen dat we snel weer bij elkaar mogen 
komen. Ik wens iedereen dan ook een super 
gezellig en vooral gezond 2022! 
 
Marleen Ahlers-Ammerlaan  
(Secretaris Aquaria H-S) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
 
Marleen Ammerlaan   06-18999111 
secretaris@aquariahs.nl 
 
Penningmeester: Peter Wieringa 0597–424989 
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 
 

 



 
 
Verslag Ledenvergadering 3 februari 2020 AV 
Aquaria H-S  
 
Aanwezig: Kor Alberts, Marleen Ammerlaan, Nico 
Bulthuis, Belinda Dokter-Kokelkoren (Secretaris), 
Alex Dokter, Henk de Haan, Talle Oleburger, Hans 
Osendarp, Jans Pruis, Bart Vries, Peter Wieringa, 
Peter Winter, Annita Zonneveld en Engelmund 
Zonneveld (Penningmeester). 
 
Afwezig met kennisgeving: Martin Koetze 
(Voorzitter) 
 
1. Opening 
Engelmund heet iedereen welkom. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Belinda geeft aan dat er in de nieuwsbrief een 
foutje heeft gestaan. Hierin stond dat het bestuur 
besloten heeft dat er bij elke hobbyavond een kopje 
koffie/thee voor rekening van de vereniging is. 
Belinda geeft aan dat dit een voorbarige beslissing 
is geweest en legt hem alsnog ter goedkeuring 
voor aan de leden. Voorstel is akkoord. 
 
Naar aanleiding van een vraag van Hans Osendarp 
is besloten dat er bij de koffie iets lekkers 
geserveerd wordt. 
 
3. Notulen jaarvergadering 2019 
De notulen van de jaarvergadering 2019 zijn 
goedgekeurd. 
 
Hans Osendarp vraagt de status van de aanschaf 
van de beamer na. Enkele aanwezigen geven aan 
dat er over gesproken is de laatste hobbyavond en 
dat de voorzitter subsidie heeft aangevraagd voor 
de aanschaf. Engelmund heeft vanuit de financiën 
€1300 gereserveerd voor de aanschaf van de 
beamer. Meer is er helaas niet bekend. 
Afgesproken wordt dat Martin er op de volgende 
hobbyavond hierop terugkomt. 
 
4. Verslag Secretaris 
Belinda Dokter leest haar verslag voor 
 
5. Financiën 
Penningmeester, Engelmund Zonneveld, verzorgt 
de uitleg van de begroting 2020 en uitgaven 2019.  
 
Naar aanleiding van de vraag van Hans Osendarp 
is besloten om na de pauze hapjes op kosten van 
de vereniging te geven. 
 

 
6. Verslag kascommissie 
Kor Alberts en Rolf Ahlers hebben de boeken 
bekeken. Alles ziet er goed uit en de 
ledenvergadering verleent decharge. 
6.1 Vaststellen nieuwe kascommissie 
Rolf Ahlers en Nico Bulthuis zijn de nieuwe 
commissie. Kor Alberts staat als reserve.  
 
7. Verkiezing bestuur 
Martin Koetze is aftredend maar ook herkiesbaar. 
Er heeft zich geen tegen kandidaat gemeld. Martin 
Koetze is door stemming herkozen als voorzitter.  
 
Het bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden 
naar 5 leden. Voorgesteld is om Kor Alberts en 
Peter Wieringa toe te voegen. Ledenvergadering is 
akkoord 
 
8. Verslagen commissies 
Biologisch – Marleen Ammerlaan heeft geholpen bij 
een algenprobleem. 
Foto & Video – Peter Wieringa & Pieter Medema 
hebben de huiskeuring weer perfect in beeld 
gebracht 
Techniek – er zijn geen vragen zijn geweest. 
Huiskeuring – Martin heeft de keuring voor 2019 
geregeld 
 
9. Ledenwerving 
Engelmund wil er leden bij. Hans stelt voor om de 
“oude” flyer nieuw leven in te blazen en op plaatsen 
neer te gaan leggen. Nico geeft aan dat de flyer er 
nog is en zal hem updaten en naar het bestuur 
sturen. Bestuur zal het bespreken. 
 
Tevens het verzoek dat Martin Koetze weer 
vooraankondigingen van de hobbyavonden in de 
krant laat zetten. 
 
10. Het nieuwe seizoen 
Seizoeninvulling: Vijvers * Reisverslagen ( Hans 
Osendarp heeft Nieuw Zeeland, Australië en 
Madagaskar) * Waterwaardes 
70 jaar AV Aquaria H-S: meenemen in de 
nieuwsbrief zodat er ideeën komen vanuit de 
vereniging en het bestuur komt snel bij elkaar voor 
de bespreking hiervan. 
 
11. Rondvraag 
Er zijn geen vragen / opmerkingen 
 
12. Sluiting. 

 


