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Het aquarium van verenigingskampioen Nico Bijleveld uit Aalden. In
de Landelijke Huiskeuring 2018 van de NBAT eindigde hij als 10e.

De onderwerpen in deze uitgave zijn:
- Voorwoord door de secretaris
- Verslag slootexcursie op 11 juni
- Verslag forelvissen op 1 juni
- Copy - jaaragenda - plantjes
- Verslag barbecueparty op 28 juni
- Uitkomsten NBAT-enquête over voortbestaan
Kreeft 28 - 7891 TP Klazienaveen
info@aquarium-minor.nl - www.aquarium-minor.nl
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Adresgegevens clubgebouw
Kreeft 28, 7891 TP Klazienaveen

Clubavonden
Op de 2e dinsdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur is
het clubgebouw open. Op deze avonden komt het wel en wee
van de aquarium- en vijverhobby aan de orde. De ene keer
komt een ter zake deskundige spreken, een andere keer is er
een doe-avond. In juli en augustus is er geen clubavond.
Het clubgebouw is ook open op donderdagavond en zaterdagmiddag. Op donderdagavond van 19.15 tot 21.45 uur en
op zaterdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur.
Er zijn dan altijd leden van de vereniging aanwezig die hun
kennis en ervaringen graag met anderen delen.
Loop gerust een keer binnen voor een gezellig aquariumpraatje.

Voorwoord
Van de secretaris
Er wacht ons relatieve rust. De vakantieperiode is immers
ingegaan. In juli en augustus vinden geen verenigingsactiviteiten plaats. Het clubgebouw is op donderdagavond en zaterdagmiddag wel open. Namens het bestuur wens ik iedereen een fijn verblijf op het vakantieadres en een veilig thuiskomen. In september pakken we de draad weer op.
Deze maand hadden we de slootexcursie ’Op stap met Ap’,
het ‘Bakkie en plassie kieken’ en de barbecueparty. Het aantal deelnemers aan de slootexcursie viel tegen. Slechts vijf
mensen gingen mee. Zie verslag en fotocollage verderop.
Het ‘Bakkie en plassie kieken’ daarentegen was een groot
succes. Jan Kempe heeft foto’s gemaakt en maakt het verslag. Hiervan verschijnt een speciale uitgave van De Minor.
Geertje en Fokko Boelens, Roelof Snippe en ondergetekende
hebben het clubgebouw een schoonmaakbeurt gegeven.
Hiervoor dank! Wie steekt ook een keer een handje uit?
Rond de barbecue was het vrijdagavond 28 juni druk en gezellig. Er waren 38 mensen. Zie verslag verderop.
Terugblikkend op 2018-1019 stel ik dat het een seizoen was
met mooie en interessante lezingen en vooruitblikkend: Er
staan contactavonden gepland met Ap Huizinga ‘Onderhoud
van het aquarium’, Jan Kempe ‘Mijn pijlgifkikkerterrarium’,
William Kruizinga ‘Aquascaping’ en de uitslagavond van de
huiskeuring door keurmeester Jacko Meliesie. In 2020 organiseert onze vereniging de Districtshuiskeuring. Op 28 maart
maakt keurmeester Henk Veenstra de uitslag bekend in ons
clubgebouw. En het 50-jarige bestaan van onze vereniging
staat voor de deur. Genoeg te doen dus in 2019-2020?
Marinus de Jonge

Rijsdijk Groente en Fruit
Langestraat 112 - 7891 GG Klazienaveen
Telefoon: 0591-314616 / e-mail: mrijsdijk@cs.com
Openingstijden:
Maandag: 08.00 tot 17.00 uur
Dinsdag: 08.00 tot 18.00 uur
Woensdag: 08.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag: 08.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 08.00 tot 17.00 uur
Zondag: gesloten

Schilderwerken - Interieurverzorging - Schilderswinkel

Noordbargerstraat 1
7811 KE Emmen
0591-617976

Huizinga Fotografie - voor al uw fotoreportages
Fotoshoots / Kinder-/zwangerschapshoots / Portretfotografie
Huwelijksreportage / Newbornshoots

Zou jij ook een fotoshoot willen? Neem dan contact op via e-mail of telefoon!

Hennie Huizinga Fotografie
Barnar 100 - 2678 EX Emmen - Bargeroosterveld
Telefoon: 0655774978 / E-mail: ap.hennie@gmail.com
Facebook: huizinga-fotografie / Website: www.huizinga-fotografie.nl

Tegenvallende opkomst slootexcursie
‘Op stap met Ap’
Slechts vijf mensen dienden zich dinsdagavond 11
juni om 19.00 uur in ons clubgebouw aan om mee te
gaan op de slootexcursie ‘Op stap met Ap’. Een zeer
tegenvallend aantal! Het rechtvaardigt de vraag of de
vereniging in de komende jaren hier verder mee moet
gaan. Het bestuur moet zich hierover maar eens gaan
buigen. Van de partij waren wel Roelof Snippe met
zijn kleindochter Marscha, Karel Gnodde, Marinus
de Jonge en excursieleider Ap Huizinga. Eindpunt
van de bestemming was het Bargerveen, in het natuurgebied Veenland tussen Zwartemeer en Weiteveen. Het is een beleving om hier te mogen en te
kunnen wandelen. En heel mooie natuurplaatjes kan
je er schieten. Zoals op de fotocollage is te zien. De
foto’s zijn gemaakt door Roelof Snippe en Marinus
de Jonge. Er kleefde ook een nadeel aan de wandeltocht: We werden bestookt door vliegen en muggen.
Hoe erg het was is te zien aan de foto waar Karel
Gnodde op staat. Deze excursie kreeg een andere invulling dan in voorgaande jaren. Weinig scheppen
naar diertjes die in de plassen leven, maar genieten
van prachtige natuurlandschappen met alles wat er
leeft. Om meer over dit gebied te vertellen heb ik
teksten geleend van de website van Staatsbosbeheer:
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden.

De stilte is oorverdovend,
de leegte on-nederlands
‘Ooit was meer dan de helft van ons land bedekt met
ondoordringbaar hoogveen. In de laatste paar eeuwen is bijna al dit hoogveen afgegraven voor de winning van turf, het zogenaamde ‘bruine goud’. Doordat aan het begin van de 20e eeuw steenkool aan een
opmars begon, is in het uiterste zuidoosten van Drenthe een snippertje bewaard gebleven. Dat is het Bargerveen, in natuurgebied Veenland. Een klein maar
bijzonder restant van het ooit 300.000 hectare grote
Boertangermoeras. Het veen leeft hier weer. De stilte
is er oorverdovend, de leegte on-Nederlands. Op
zoek naar nog een aparte sensatie? Trek dan de laarzen aan en loop over het verende hoogveenpad.

Foto gemaakt door Roelof Snippe

Fotocollage Bargerveen
door Roelof Snippe / Marinus de Jonge

Bargerveen
luilekkerland voor natuurliefhebbers
‘Het Bargerveen is één van de grootste hoogveenrestanten
van Nederland. Hier vind je nog een stukje onvergraven
hoogveen, met voor Nederland unieke plantensoorten, zoals
vijfrijig veenmos en lange zonnedauw. Het natuurgebied bestaat uit drie deelgebieden. In deze gebieden is het veenpakket op verschillende manieren afgegraven, van handmatig tot
mechanisch. Op sommige plekken zijn destijds bij de huisjes
fruitbomen aangeplant, terwijl op andere plekken ooit boekweit werd verbouwd. Hierdoor vind je in Veenland allerlei
soorten natuur.

Planten en dieren
Al die verschillende soorten
natuur zorgen voor een enorme biodiversiteit, oftewel variatie aan dieren en planten.
Er komen bijna 300 soorten
vogels in het gebied voor.
Daarvan broeden er jaarlijks
100 tot 120 in het gebied.
Naast de 40 soorten libellen
Foto gemaakt door Roelof Snippe
zijn er 30 soorten dagvlinders en maar liefst 900 nachtvlindersoorten aangetroffen.
Verder komen er, naast alle 3 soorten zonnedauw en 15 veenmossoorten, bijzondere planten voor, zoals beenbreek, kleine
veenbes en lavendelheide. In het gebied huizen reeën, bunzingen, wezels, hermelijnen, adders, gladde slangen en levendbarende hagedissen.
Kortom: Bargerveen is een luilekkerland voor natuurliefhebbers.’

Profile Erik Bruning - Dé fietsspecialist
Langestraaat 157 - 7891 GK Klazienaveen
0591-315929

profilebruning@gmail.com
www.profiledefietsspecialist.nl

Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag tot en met zaterdag:
11.00 tot 23.00 uur
Zondag: 11.00 tot 22.00 uur
Van Echtenstraat 20 - 7891 LM Klazienaveen
Telefonisch bestellen op 0591-318620

Forelvangst slecht
‘Alleen onze Bert vangt er één’
Vol goede moed naar Valthermond gereden. De forelvangst
viel op 1 juni echter bar tegen. Slechts Bert de Jonge (zoon
van ondergetekende) sloeg in vier uur vissen er eentje aan de
haak. Meteen wel een hele
mooie: 50 centimeter lang
en 3,6 kilogram zwaar. In de
vijvers van Barlage – die nu
visbeleving en forelvijvers
‘’Oetz’’ heten – werden wel
mooie voorns gevangen.
De mannen die op de warme zaterdag van 1 juni aan
de waterkant zaten te hengelen waren Willem Wessel,
Bert showt zijn gevangen exemplaar
Fokko Boelens, Jan Dokter,
Marinus de Jonge, Rob Suidman en Bert de Jonge. Jan Dokter leverde ten opzichte van vorig jaar dus een slechte prestatie. Toen sloeg hij vijf mooie exemplaren aan de haak.
Oetz Veenstra is sinds maart
de nieuwe eigenaar van de
forelvijver in Valthermond.
De voormalige inwoner van
Oranjedorp maakte een aardig gebaar richting onze vereniging door een advertentie in
ons clubblad te nemen. Wij
willen hem hiervoor hartelijk
dank zeggen.
Marinus de Jonge

Barbecueparty 2019
Het was weer gezellig en druk
Als vanouds werd het verenigingsseizoen afgesloten met een
barbecueparty. En we mogen terugblikken op een geslaagd
feestje. Met een prima temperatuur om buiten te zitten. Later
op de avond bleek een vest of jas voor menigeen echter geen
overbodige luxe. Maar liefst 38 mensen lieten zich het vlees
van onze clubbladadverteerder Slagerij Klaas Kuipers smaken. In voorgaande jaren verzorgde Slagerij Bert Stanneveld,
eveneens clubbladadverteerder, het barbecuevlees. We zijn
dit jaar niet geswitcht vanwege de service en kwaliteit. Integendeel! Het bestuur heeft
het standpunt ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ ingenomen. Volgend jaar zal Bert
Stanneveld weer de eer te
beurt vallen. Beide slagers
verdienen een groot compliment voor de wijze waarop
zij het barbecuevlees met garnituur voorbereiden en verzorgen. Vorig jaar zaten we met 28 personen aan de barbecuedis. Nu dus met 10 mensen meer. Een topper, want niet eerder hadden we zo’n grote groep. Het gevolg van dat ook gebruikers van ons clubgebouw mogen deelnemen. Zoals de
dinsdagmorgengroep van
voormalige Puritmedewerkers en onze klaverjasgroep. De foto’s geven een impressie van onze barbecueparty op vrijdagavond 28 juni.

Inleveren copy De Minor van september
Copy voor De Minor van september moet vóór 24 september
worden ingeleverd. Stuur copy naar
marinusdejonge@kpnmail.nl. Het kan ook dat iemand iets interessants heeft te vertellen, maar onbedreven is dit op te
schrijven. Schroom niet om hierover contact te leggen met de
redactie. Het vertelde verhaal zal door de redactie op de juiste
wijze op papier worden gezet.

Jaaragenda 2019/2020 AV Minor
10 September - ‘Onderhoud aquarium’ door Ap Huizinga
08 Oktober - ‘Mijn pijlgifkikkerterrarium door Jan Kempe
09 November - Verenigingshuiskeuring door Jacko Meliesie
12 November - workshop‘Aquascaping’ - William Kruizinga
10 December - Uitslag huiskeuring met Jacko Meliesie
07 Januari - Nieuwjaarsborrel
11 Februari - Jaarvergadering

Geraniums sieren clubgebouw op
Woensdagmorgen 26 juni hebben Roelof en Jantje Snippe,
Fokko en Geertje Boelens en Marinus de Jonge het clubgebouw een grondige schoonmaakbeurt gegeven. Voor Geertje
was uitsluitend een schoonmaakbeurt niet voldoende. De ingang van het clubgebouw
mocht wel wat meer frisheid
uitstralen, vond zij. Met echtgenoot Fokko toog ze naar
een bloemenwinkel en haalde
plantjes op. De foto laat zien
wat een paar bloeiende geraniums de boel wat kunnen opvrolijken.

Uittreksel concept verslag NBAT
Kadervergadering 15 juni 2019
Opening door secretaris Theo van Meegen
Theo van Meegen zit als secretaris van de NBAT de vergadering voor.
Hij begint met een korte samenvatting van de aanleiding en het doel van
deze kadervergadering.
- Eind 2018 heeft het bestuur van de NBAT geconstateerd dat er een toekomstig probleem gaat ontstaan als gevolg van het gebrek aan kandidaten om posities in het bestuur van de NBAT op te vullen.
- Daarnaast baart het continue teruglopende ledenaantal grote zorgen voor
bestaansrecht van de NBAT op lange termijn.
- Momenteel is de financiële positie van de NBAT goed dankzij de inspanningen van penningmeester André de Graaf van de afgelopen jaren.
- Geconstateerd werd dat de onderlinge samenwerking tussen bestuur, CBKM
& redactie te wensen overliet en er weinig zicht was op verbetering hierin.
- Betrokkenheid van verenigingen bij het wel-en-wee van de NBAT is tanende wat duidelijk wordt in de aanwezigheid op een verenigingsraad. De NBAT
bestaat bij de gratie van verenigingen, de vereniging niet bij de gratie van de
NBAT.
2) Bespreking van de enquêteresultaten en conclusies
De volgende vijf punten zijn in de enquête aan de orde gesteld:
- Ons blad - “Het Aquarium”
- Keuringen;
- Bestuursposten en de invulling daarvan;
- Wat als (doel van het batig saldo bij opheffing van de NBAT);
- Extra opmerkingen.
Voorafgaand aan de bespreking van de enquêteresultaten van de bovenstaande vijf punten, werd op verzoek door de voorzitter van de vergadering toegelicht wat de taken van het (hoofd)bestuur van de NBAT zijn:
- Ondersteunen van de verenigingen;
- Coördineren van de verschillende commissies (o.a. CBKM, Redactie, Geschillencommissie);
- Bijhouden van de ledenadministratie;
- Bijhouden van een financiële administratie;
- Organiseren van de verenigingsraad;
- Promotie op beurzen;
- Overleg met Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties en Platform verantwoord huisdierbezit. Deelname aan deze overlegorganen is na een
besluit hiertoe op de Verenigingsraad van 13 april gestopt.

Uiteindelijk is de enquête door ca. 10-15% van de leden ingevuld en ingestuur. De voorzitter stelt voor om de enquêteresultaten per punt te bespreken
en steeds te eindigen met een conclusie of een aanbeveling voor de ledenraad
op 14 september a.s. Hiermee wordt door de vergadering ingestemd.

1) Ons blad “Het Aquarium” - Resultaat van de enquête:
- Op dit punt zijn 182 reacties binnengekomen, waarbij 139 personen aangeven een abonnement op “Het Aquarium” te hebben;
- Gemiddeld geeft men aan tussen € 30,= en € 40,= per jaar over te hebben
voor een fysieke uitgave van “Het Aquarium”;
- Gemiddeld geeft men aan tussen € 10,= en € 20,= per jaar over te hebben
voor een digitale uitgave van “Het Aquarium”;
- Reacties variëren van zeer negatief tot positief. Belangrijkste punten van
kritiek zijn: de inhoudelijke kwaliteit van de artikelen; het overduidelijke
knip-en-plak werk in diverse foto’s; de zeer slechte kwaliteit van vertalingen
van artikelen; veel artikelen van dezelfde auteurs; het niet neutrale commentaar van de redactie.
- Het niet aanwezig zijn van de redactie wordt betreurd
- Het bestuur deelt mee dat de redactie graag in zou willen zetten op volledige
digitalisering van “Het Aquarium”.
- Door de vergadering wordt ernstig in twijfel getrokken of de oudere leden
(die de ruime meerderheid vormen) überhaupt interesse zullen hebben in een
digitale uitgave. De huidige app maakt het al niet erg gemakkelijk om de digitale uitgave te openen en te lezen. Daarbij is vaak ook niet duidelijk wanneer de nieuwe digitale uitgave beschikbaar is.
- Daarnaast wordt ingebracht dat juist de jeugd en jongeren steeds meer geïnteresseerd zijn om informatie tot zich te nemen zonder daarvoor een beeldscherm te moeten gebruiken.
- Er wordt geïnformeerd of het blad in de losse verkoop gedaan kan worden.
Dit blijkt in het verleden met een aantal verkooppunten geprobeerd te zijn
zonder positief resultaat. Er wordt geopperd om het “glossy niveau” van het
blad naar beneden bij te stellen als dit de kosten kan reduceren.
Momenteel is het aantal abonnees gezakt onder de 1500 waardoor verzendkosten stijgen. Om dit te voorkomen worden er adressen van dierenartspraktijken toegevoegd. De kosten hiervan wegen op tegen de stijging van de portokosten als het daadwerkelijke aantal verstuurd wordt.
Er wordt voorgesteld om de digitale versie van “Het Aquarium” volledig gratis en ook buiten de NBAT te verspreiden om met een groter publiek veel
meer inkomsten uit advertenties te genereren. Hierdoor kunnen de kosten
voor de app en de financiële administratie van digitale abonnementen uitgespaard worden. Als de verwachting is dat nog steeds een substantieel aantal
leden een papieren versie van het blad wil ontvangen, dan blijkt uit de enquête dat men ook bereid is daarvoor te betalen.

1. Mogelijk worden zoveel advertentie inkomsten gegenereerd dat de abonnementskosten van de papieren versie zelfs beperkt gehouden kunnen worden.
Met een vrije verspreiding kunnen zowel de NBAT als de verenigingen zich
relatief gemakkelijk presenteren bij aquarianen die geen lid zijn.
Het bestuur van de NBAT ziet niets in dit voorstel zonder dat vooraf gewaarborgd kan worden dat de opbrengsten van de advertenties ook significant zullen toenemen om dit te laten slagen. Mogelijk kan de nMieuwsbrief uitgroeien tot een digitale uitgave waarin korte voorproefjes getoond worden van de
artikelen die in “Het Aquarium” geplaatst zijn / worden.
2. Ook wordt door een verenigingsbestuurder opgemerkt dat er veel leden van
de aquarium vereniging vooral voor het blad lid zijn. Als deze gratis verstrekt
gaat worden dan zullen deze leden waarschijnlijk bedanken voor het verenigingslidmaatschap wat de continuïteit van de vereniging in gevaar brengt.
Het wegvallen van top auteurs als bijv. W.A. Tomey is niet opgevuld, wat als
een gemis beschouwd wordt.
3.Conclusies van de vergadering / advies aan de verenigingsraad:
- Het blad “Het Aquarium” heeft een essentiële meerwaarde voor de leden en
de verenigingen;
- Inhoudelijk moet het blad verbeteren;
- De papieren versie van het blad moet blijven bestaan;
- Onderzocht moet worden of een minder glossy uitgave financieel significant
goedkoper is;
- De digitale uitgaven moeten gemakkelijker bereikbaar worden en leden
moeten erop geattendeerd worden dat er een nieuwe uitgave beschikbaar is.

2) CBKM - Resultaat van de enquête:
- Op dit punt zijn minder reacties binnengekomen dan op het voorgaande
punt. In het algemeen is men positief over keuringen. Keuringen voegen met
het advies dat gegeven wordt iets essentieels toe aan de hobby. Ook als men
zelf niet deelneemt aan keuringen vind men het belangrijk dat het keuren bestaat. Naast advies bij deelnemers, wordt de presentatie van de uitslag ook als
waardevol en leerzaam gezien. Er is bereidheid te betalen voor (advies)
keuringen. Jaarlijks wordt bij ongeveer 20% van de verenigsleden gekeurd.
- Door de CBKM wordt ter vergadering duidelijk gemaakt dat de wijze van
keuren de laatste jaren sterk veranderd is. De nadruk ligt voornamelijk op
advies voor de deelnemer. Zelfs bij het keuren voor het wedstrijdelement bij
districts- en landelijke keuringen worden adviezen gegeven aan de deelnemers. Het algemene doel is het niveau van aquariumhouden te verhogen en
deelnemers meer plezier in hun hobby te geven. Tevens wordt nogmaals benadrukt dat op verenigingskeuringen ook leden aan bondskeuringen deel mogen nemen die geen lid zijn van de NBAT. Als niet NBAT lid kunnen deze
deelnemers een verenigingsdiploma uitgereikt krijgen.

3) Bestuursposten en de invulling daarvan
Resultaat van de enquête:
Er zijn een paar mensen die zich opgegeven hebben voor een bestuursfunctie:
- Marinus de Jonge heeft interesse getoond in de functies van secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid;
- Matth Heijen heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie secretaris en als
algemeen bestuurslid;
- Willem van Wezel heeft zich beschikbaar gesteld als algemeen bestuurslid;
- Joop Bootz, Johan Nijkamp, Walter Völker, Erik Olthof, Mirjam Uijlenbroek, Ruben Kamphuis, Ina Terlouw, Erwin Sandra, Jacko Meliesie en Fred
Stammehaus hebben zich opgegeven om het bestuur te ondersteunen met bemannen en op- en afbouwen van beurzen of andere activiteiten;
- De namen van deze personen zullen waarschijnlijk opgenomen worden in
het officiële verslag dat door de secretaris van de NBAT samengesteld wordt;
- Er zijn mensen die zich beschikbaar gesteld hebben voor het werven van
advertenties.
- Matth Heijen heeft zich bereid verklaard de taken van de penningmeester te
ondersteunen (met name facturatie, het incassosysteem en de abonnementenadministratie), waardoor deze zich kan concentreren op de financiële boekhouding. André de Graaf heeft aangegeven met deze ondersteuning aan te
willen blijven als penningmeester.
Van de gelegenheid wordt door de vergadering gebruik gemaakt om André te
bedanken voor het weer financieel op orde brengen van de NBAT met een
sluitende begroting en een duidelijke boekhouding.
- Marinus de Jonge zal door Theo van Meegen benaderd worden voor het
invullen van de functie van secretaris.
- Ter vergadering wordt voorgesteld om zo snel mogelijk contact op te nemen
met degenen die zich beschikbaar gesteld hebben om het bestuur op verschillende vlakken te ondersteunen, hen daarvoor te bedanken en vragen om deel
te nemen in een WhatsApp groep om op die manier voor verschillende voorkomende activiteiten snel uit een poule van mensen te kunnen putten. Dit is
met name voorgesteld voor de personen die ondersteuning willen bieden bij
beurzen waar de NBAT zich presenteert. Dit punt wordt overgenomen door
het bestuur.
- Ten aanzien van acquisitie van advertenties voor “Het Aquarium” wordt
gevraagd of hiervoor de in redelijke zin gemaakte onkosten vergoed worden
door de NBAT. En zo ja, om dit dan ook vast te leggen en duidelijk te communiceren.
- Door het bestuur wordt aangegeven dat uiteraard gemaakte kosten voor acquisitie vergoed worden onder een aantal voorwaarden: 1) Vooraf wordt aan
de penningmeester schriftelijk aangegeven met wie men een afspraak heeft en
wat de geschatte kosten zullen zijn;

2) Met de penningmeester wordt afgestemd voor welke bedragen advertentieruimte aangeboden mag worden; 3) Pas na goedkeuring door de penningmeester wordt overgegaan tot daadwerkelijke acquisitie; 4) Na het bezoek tot
acquisitie wordt het resultaat daarvan met de penningmeester gecommuniceerd, inclusief eventueel gemaakte afspraken over vervolgcontact etc.;
Het bestuur wordt gevraagd dit duidelijk vast te leggen, mogelijk zelfs in
“Het Aquarium”.

4) Wat als (doel van het batig saldo bij opheffing van de NBAT)
Resultaat van de enquête:
Tojens de inleiding van de voorzitter wordt door de vergadering ingebroken
en gesteld dat met de positieve discussie over agendapunten 1 en 2, alsmede
door de waarschijnlijke volledige invulling van het bestuur van de NBAT er
geen aanleiding meer bestaat om dit agendapunt op dit moment verder te bespreken.
Conclusies van de vergadering / advies aan de verenigingsraad:
Het punt “Wat als” wordt door de vergadering als niet langer ter zake doende
afgedaan en daarom wordt er ook geen advies aan de verenigingsraad geformuleerd.

5) Extra opmerkingen
Resultaat van de enquête:
Er zijn veel extra opmerkingen geplaatst, het voert echter te ver die in deze
notulen allemaal te behandelen. Deze zijn gedurende de kadervergadering
ook niet stuk voor stuk doorgenomen. De extra punten hebben wel geleid tot
een open discussie over verschillende onderwerpen. Een aantal van deze onderwerpen was informatief, adviserend en/of is door het bestuur meegenomen
als actie. Gesteld wordt dat de aquariumhobby in Nederland nog springlevend
is. Maar dat het moeilijk is (en zal blijven) aquarianen aan verenigingen te
binden. De markt laat een toename zien in verkoop van aquarium gerelateerde artikelen en levende have. Als één van de goed werkende opties wordt
door verschillende aanwezigen het houden van een aquariumcursus genoemd.
Deze blijkt (mits voorafgegaan door voldoende reclame) zeer effectief te zijn
in het werven van nieuwe leden. Meestal wordt voor deelname een beperkt
bedrag gevraagd waarna dit in mindering gebracht wordt op aansluitend lidmaatschap of er wordt meteen een jaar gratis lidmaatschap aan de cursus gekoppeld. Diverse van deze cursussen zijn beschikbaar en vrij te gebruiken
voor andere verenigingen. Ook bij de NBAT is een dergelijke cursus beschikbaar. Bij de meeste verenigingen zal men ook welkom zijn om de cursus een
keer te volgen (bijvoorbeeld bij AV Paluzee). Een andere goed werkende manier om leden te werven is het organiseren van een tentoonstelling. Helaas zal
dit in de praktijk voor veel verenigingen te hoog gegrepen zijn.

Tevens speelt de vindbaarheid van de vereniging een grote rol. Een goede
website en lokale aankondiging van ledenavonden zijn belangrijk. Er wordt
geadviseerd om lokale ROC’s te betrekken in het bouwen van een verenigingswebsite. Er wordt geopperd om door studenten van een hogeschool onderzoek te laten doen naar de manier waarop de NBAT zich kan profileren en
op welke wijze het functioneren en de samenwerking met verenigingen kan
verbeteren. Doorgaans worden dergelijke onderzoeken gratis uitgevoerd.
Theo van Meegen zal samen met Mirjam Uijlenbroek onderzoeken of dit tot
de mogelijkheden behoort. Alfred van Hoorn geeft aan ook hierbij van dienst
te willen zijn. Het bestuur maakt een bondige instructie voor verenigingsbesturen die jaarlijks op juistheid gecontroleerd en verspreid wordt. Het blijkt
dat het o.a. niet duidelijk is dat verenigingen verantwoordelijk zijn om de
agenda op de website van de NBAT te vullen middels de inloggegevens die
bij de verenigingsbesturen beschikbaar (zouden moeten) zijn. Middels een
duidelijke en bondige instructie kunnen reguliere communicatiekanalen (wie
doet wat, inloggen op de website voor verenigingsbestuurders, informatie
over het bijhouden van de ledenadministratie, hoe werkt de verenigingsraad,
etc.) bij (nieuwe) verenigingsbesturen kenbaar gemaakt worden.
Conclusies van de vergadering / advies aan de verenigingsraad:
Op verschillende gebieden is het voor de NBAT mogelijk om de verenigingen beter te ondersteunen. De verenigingen zijn de sleutel tot ledenwinst voor
hun eigen bestaansrecht en uiteindelijk het bestaansrecht van de NBAT.

4) Afsluiting
Met de constatering dat er nog wel degelijk toekomst is voor de NBAT sluit
Theo van Meegen om 15:15 uur de vergadering.

