
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. 
 
 


