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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 door de voorzitter
Beste Aquarianen,
Hoera, hoera! We hebben het ergste van de corona achter de rug, maar
het probleem is natuurlijk nog niet over. Het blijft oppassen geboden.
Voor zover ik weet heeft niemand van onze leden ernstige gevolgen
ondervonden van de pandemie. Mocht dat wel zo zijn dan is mij dat
ontgaan. We kunnen nu weer een beetje in ons normale doen komen.

We beginnen de contactavond van maart met de jaarvergadering. Deze
is normaal in februari, maar dat kon niet door de bekende omstandigheden. De kascontrole 2021 is inmiddels verricht door Henk van der
Vaart en Andries Bijkerk. Fokko keek vrolijk, want ze hebben hem
weer nergens op kunnen betrappen. Er moet trouwens nog wel een aanzienlijk bedrag aan contributie binnenkomen. Aan wie nog niet heeft
betaald, wil ik zeggen: Neem je verantwoordelijkheid.
De stukken voor de vergadering staan elders in het boekje met een zeer
belangrijk punt: de bestuursverkiezing. Er zal een keer wat moeten gebeuren, want we kunnen niet eeuwig zo door gaan. Het zou goed zijn
dat er hulp voor de bardienst komt. Johnny is op dit moment de enige
buiten het bestuur die bardienst doet, geholpen door zijn vriendin.
Hiervoor dank. Als er een paar mensen bijkomen worden anderen ontlast. Dus!
Ook een belangrijk punt is het programma voor het seizoen 2022-2023.
Iedereen kan zijn wensen naar voren brengen. Zijn die wensen haalbaar en betaalbaar dan zullen wij proberen die in te vullen. De bak bij
de stamtafel in het clubgebouw staat er ook goed bij met de prachtige
achterwanden van Marcel Kemper en Oene heeft ook zijn best gedaan.
Ik poch hem niet teveel, want hij loopt nu al buiten zijn schoenen. Oene werkt nu als vrachtautochauffeur in nachtdienst en ik hoop dat hij
tijd genoeg voor de vereniging zal overhouden.
Met een vriendelijke groet van een tevreden voorzitter,

Henk Prins

Voor informatie en bespreking: 06-54254411
info@visbeleving-oetz.nl - www.visbeleving-oetz.nl
Slagerij Bert Stanneveld is de
winkel vol lekkers. Het adres
voor het lekkerste vlees, heerlijke specialiteiten, vers gemaakte maaltijden, alles voor
de BBQ en heel veel lekkernijen om van te genieten..

Uitnodiging en agenda jaarvergadering
van 8 maart 2022
Hiermee nodig ik jullie uit voor de jaarvergadering. Deze
vindt plaats op 8 maart 2022. De aanvang is 19.45 uur. Het
bestuur hoopt dat jullie in groten getale aanwezig zullen
zijn.

Agenda
1. Opening om 19.45 uur
2. Mededelingen
3. In- en uitgaande post
4. Verslag jaarvergadering d.d. 11 februari 2020
5. Jaarverslagen 2020 en 2021 door de secretaris

6. Verslag kascommissie 2020 en 2021
Controlecommissie 2020: Johnny Norda en Henk van der Vaart
Controlecommissie 2021: Henk van der Vaart en Andries Bijkerk
Beide controlecommissies zullen verslag doen van de boekencontrole.
7. Jaarverslag 2020 en 2021 door de penningmeester
8. Verkiezing kascommissie

Aftredend Henk van der Vaart
9. Bestuursverkiezing
10. Invulling contactavonden en activiteiten 2022
11. Eren leden op basis van jaren van lidmaatschap
11. Rondvraag
12. Sluiting
Het is de wens van het bestuur om het officiële gedeelte van de

vergadering om 21.45 uur afgerond te hebben.

Verslag van de jaarvergadering
van 12 februari 2020
Aanwezig van het bestuur: Henk Prins (voorzitter),
Marinus de Jonge (secretaris), Fokko Boelens
(penningmeester) en Ap Huizinga (vicevoorzitter).
Aanwezig van de leden: Johnny Norda, Henk van der
Vaart, Peter Kluitenberg en Andries Bijkerk.
Afwezig met bericht van verhindering: Jan Dokter,
Jan van der Meer, Jan Kempe, Ab Smeman en Oene
van Nugteren.
1. Opening
Voorzitter Henk Prins opent de vergadering om 19.50
uur en heet allen welkom.
2. Mededelingen
•
Vervanging CV-ketel. Fokko Boelens deelt mee dat
de CV-ketel regelmatig storing heeft en aan vervanging toe is. Hij heeft offerte opgevraagd bij Zwiers
in Emmercompascuum. Een Intergas HRE2 combinatie kost € 1350,00. Er is financiële ruimte. We dienen zelf zorg te dragen voor installatie. De vergadering is hiermee akkoord.
•
Er is nieuwe raamdecoratie aangeschaft. Fokko en
Geertje Boelens hebben gezorgd voor ophanging.
•
Er is een nieuwe laptop aangeschaft.
•
Onze vereniging organiseert de keuring van aquaria
in het District Noord Nederland. De keuring door
bondskeurmeester Henk Veenstra uit Nijverdal heeft
inmiddels in twee delen plaatsgehad: op 8 juni 2019
keuring van de vijver van Jeroen van der Zwet in
Harlingen en op 25 januari 2020 keuring van aquaria
en terrarium. De uitslagmiddag onder leiding van de
keurmeester is op 28 maart van 14.00 en 17.00 uur.

Verslag van de jaarvergadering
van 12 februari 2020 (2)
* Op 24 oktober 2020 houden wij onze receptie ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van onze vereniging.
3. In- en uitgaande stukken
In – Diverse offertes CV-ketels.
4. Verslag jaarvergadering d.d. 12 februari 2019
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. Het verslag van de
Jaarvergadering 2019 ligt ter inzage in het archief.
5. Jaarverslag 2019 door de secretaris
De secretaris leest het jaarverslag voor. Er zijn geen open/of aanmerkingen. Het verslag van het verenigingsjaar
2019 ligt ter inzage in het archief.
6. Verslag kascommissie
De aanvankelijke kascommissie bestond uit Jan Dokter,
Rob Suidman en reservelid Roelof Snippe. Suidman heeft
vanwege ziekte moeten afzeggen en Snippe is gestopt.
Johnny Norda heeft als vervanger opgetreden. Dokter en
Norda verklaren geen bijzonderheden te hebben gevonden en verlenen het bestuur decharge.
7. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester
De penningmeester meldt dat de vereniging een jaar achter de rug heeft waarin een fijn resultaat is geboekt. Omdat de darters van Cabot ons clubgebouw hebben verlaten
is de jaarlijkse bijdrage door Cabot verlaagd van € 600,00
naar € 480,00. Samenwerking met Cabot/Purit heeft ons
geen windeieren legt. Het financieel jaarverslag ligt ter
inzage in het archief.
8. Verkiezing kascommissie
Jan Dokter wordt bedankt voor zijn bijdragen als kascommissielid. Johnny Norda wil nog wel een jaar kascommissielid zijn en stelt zich opnieuw beschikbaar.

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

Verslag van de jaarvergadering
van 12 februari 2020 (3)
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Marinus de Jonge. Hij wordt
herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar Alfred Robben.
10. Invulling contactavonden en bijeenkomsten
2020/2021
10 Maart 2020 - Lezing Theo Verheij - Tandkarpers
14 April 2020 - Lezing over vijvers – spreker nog te bepalen
12 Mei 2020 - nog invullen
09 Juni 2020 - Slootexcursie
08 September 2020 - Eigen avond
13 Oktober 2020 - Lezing over aquascaping - spreker
nog te bepalen
07 November 2020 - jaarlijkse keuring aquaria leden Minor
10 November 2020 - Lezing Malawi- en Tanganyika spreker nog te bepalen
10 December 2020 - Uitslagavond keuring aquaria leden
AV Minor
12 Januari 2021 - Nieuwjaarsborrel
09 Februari 2021 - Jaar-/ledenvergadering
11. Rondvraag
* Johnny Norda: Zou cursus inrichting aquarium naar
voorbeeld van Paluzee Leerdam iets voor onze vereniging zijn?
* Andries Bijkerk: Zou een excursie naar het ondergrondse aquarium in Rhenen een optie zijn?
13. Sluiting
Om 21.45 uur sluit voorzitter Henk Prins de vergadering.

Jaarverslag van de secretaris
Jaren 2020 en 2021
Covid19, het coronavirus dat in het voorjaar van 2020 de
kop op stak, heeft grote invloed gehad op ons verenigingsleven in de jaren 2020 en 2021. Het clubgebouw was in
grote delen van deze jaren gesloten.
Januari 2020
Op de contactavond van 14 januari werd geproost op het
nieuwe jaar 2020. Er waren 11 personen aanwezig.
Onze vereniging mocht de keuring van aquaria van leden in
het District Noord Nederland organiseren. Op 25 januari
vond de keuring plaats. Eerder was er op 8 juni 2019 al de
keuring van een vijver in Harlingen. De keuring werd gedaan
door bondskeurmeester Henk Veenstra uit Nijverdal. De uitslagmiddag zal 28 maart plaatshebben.
28 januari bestuursvergadering. Geen bijzonderheden.
Februari 2020
11 februari jaarvergadering. Er waren 7 personen aanwezig.
In de bestuursvergadering van 25 februari werd besloten om
het eren van jubilarissen weer in ere te herstellen. Jubilarissen
in het verenigingsjaar 2019 zullen tijdens de jaarvergadering
van 2020 worden gehuldigd.

.

Jaarverslag van de secretaris
Jaren 2020 en 2021 (2)
Maart 2020
10 maart contactavond met lezing van Theo Verheij uit Wapenveld. Onderwerp: ‘Tandkarpertjes’. Na een lange periode
van ziekte en operaties voelde Theo zich eindelijk weer voldoende fit om lezingen te gaan houden. Hij merkte op het
fijn te vinden om bij onze vereniging te herstarten. Je kon
aan zijn manier van uiten wel horen dat de anderhalf jaar van
zwaar ziek zijn hem niet in de koude kleren was gaan zitten.
Zijn bevlogen lezing was echter als vanouds onderhoudend.
Er waren 25 personen aanwezig.

16 maart hebben we ons verenigingsgebouw gesloten vanwege de van overheidswege opgelegde coronamaatregelen.
Hetgeen betekende dat alle verenigingsactiviteiten stil kwamen te staan. Op 9 maart hadden we derhalve onze laatste
klaverjasavond. De klaverjascompetitie hebben we dus niet
af kunnen maken.
De uitslagmiddag van de keuring van aquaria van leden van
het District Noord Nederland, die 28 maart zou plaatsvinden, kon wegens sluiting van ons clubgebouw als gevolg van
corona, niet doorgaan.
April 2020
Er is een nieuwe CV-ketel geplaatst in ons clubgebouw. Thomas Pruim en Jan Hartman zorgden voor de plaatsing. Voor
hun inzet kregen zij een Praxis-waardebon.

Jaarverslag van de secretaris
Jaren 2020 en 2021 (3)
Mei 2020
Geen verenigingsactiviteiten vanwege corona.
Op 4 mei overleed Theo Verheij aan de gevolgen van corona.
Theo verzorgde vele lezingen in ons clubgebouw.
Op 30 mei overleed onze klaverjasvriend Henk Lubach. Hij
was 59 jaar.
Juni 2020
Op 1 juni mocht het clubgebouw weer open. Na onderling
overleg besloot het bestuur om alleen op donderdagavond en
zaterdagmiddag open te zijn. Alle geplande activiteiten in de
komende maanden worden opgeschort dan wel vinden geen
doorgang.
Juli 2020
Op 6 juli overleed ons lid Machiel Bergsma. Chiele, zoals hij
door velen werd genoemd, was 83 jaar.

Augustus 2020
Tijdens een bestuursoverleg op 25 augustus heeft het bestuur
ingestemd met toetreding tot het bestuur van Oene van Nugteren. Zijn benoeming moet nog wel door de eerstvolgende jaarvergadering worden bekrachtigd.
September 2020

Geen activiteiten als gevolg van corona.

Jaarverslag van de secretaris
Jaren 2020 en 2021 (4)
Oktober 2020
Burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen bracht op 24
oktober een bezoek aan ons clubgebouw. Zijn bezoek had
een bijzondere reden: hij mocht onze leden Henk Prins en
Ap Huizinga een Koninklijke Onderscheiding uitreiken. Zowel Ap als Henk zijn nu ridder in de orde van OranjeNassau.
Van november 2020 tot en met september 2021
Geen activiteiten als gevolg van corona. Afwisselende korte
en lange perioden van open of dicht zijn van het clubgebouw.
Oktober 2021
De start van het klaverjasseizoen was op 4 oktober.
De contactavond van 12 oktober was met 16 personen goed
bezocht. Het was voor de pauze een praatsessie over de toekomst en ontwikkelingen van onze vereniging en na de pauze werden opnamen van de keuring van de aquaria van
NBAT-leden in het District Noord Nederland vertoond.
November 2021
Boswachter Erik Bloeming van SBB hield op 9 november
een lezing over de flora en fauna in het beschermde natuurgebied Bargerveen. Het was een zeer onderhoudende en informatieve lezing over het laatste stukje, niet geheel afgegraven, hoogveen. Met 8 personen viel de opkomst tegen.

Jaarverslag van de secretaris
Jaren 2020 en 2021 (5)
De klaverjascompetitie werd op 15 november weer stilgelegd.
De naar 26 november verschoven keuring van aquaria van
leden van onze vereniging werd afgelast.
December 2021
Geen activiteiten als gevolg van corona.
Getekend te Klazienaveen op 8 maart 2022,
De voorzitter,

Henk Prins

De secretaris,

Marinus de Jonge

————————————————————————

Actie Plus Fischer Klazienaveen levert
onze vereniging € 159,00 op
De in het najaar van 2021 gehouden actie ’Spaar je club gezond’ van Plus Fischer Klazienaveen heeft onze vereniging
€ 159,00 opgeleverd. De actie van onze sponsor was van 5
september tot en met 28 november. Wie bij het afrekenen
aan de kassa duidelijk maakte te willen sparen voor Aquariumvereniging Minor kreeg punten toegekend naar rato van
het kassabedrag. Het bestuur bedankt Plus Fischer voor de
bijdrage. Op de volgende twee pagina’s foto’s van de overhandiging van de cheque.

