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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 terzake deskundige spreken, een andere keer is er een doeavond. In juli en augustus is er geen clubavond.
Het clubgebouw is ook open op donderdagavond en zaterdagmiddag. Op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 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 voorzitter
12 Februari houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.
Deze De Minor staat in het teken hiervan. De agenda, het
verslag van de jaarvergadering van 2018 en het jaarverslag
van 2018 is hierin afgedrukt. Een onderdeel dat ter sprake
zal komen is de invulling van de contactavonden. Reeds ingevulde contactavonden zijn de slootexcursie in juni en de
uitslag van de huiskeuring in december. Maar we zouden
graag van jullie horen welke invulling er aan andere contactavonden moet worden gegeven. Onderwerpen en sprekers
die gewenst zijn graag naar voren brengen, dan kunnen wij
zien of ze haalbaar zijn. Ook leden die zelf een onderwerp
hebben die hem of haar aan het hart gaat en betrekking heeft
op onze hobby, wordt de gelegenheid gegeven hierover een
lezing te houden. Het heeft onze voorkeur zelfs!
Het nieuwe jaar is nog jong, maar toch valt er nog wel wat
over te vertellen. Onze 3 deelnemers aan de districtskeuring
hebben namelijk zaterdag 19 januari bezoek gehad van een
binnen onze vereniging niet onbekende keurmeester. Want
ons lid Marc Jansen, die een aantal jaren niks op keuringsgebied heeft gedaan, heeft zijn brede kennis op het aquariumvlak weer in dienst gesteld van de NBAT. Dit juichen wij natuurlijk van harte toe. Hoe het heeft uitgepakt zullen we horen tijdens de door Pronkjuweel in Groningen te organiseren
uitslagavond. Deze vindt plaats op 16 maart vanaf 14.00 uur
aan de Borgwal 88 in Groningen.
Voor nu hoop ik in ieder geval jullie massaal te mogen begroeten op 12 februari.
Met vriendelijke groet,
Johnny Norda

Uitnodiging en agenda
jaarvergadering 12 februari 2019
Hiermee nodig ik jullie namens het bestuur van AV Minor uit
voor de jaarvergadering. Deze vindt plaats op 12 februari
2019. De aanvang is 19.45 uur. De verwachting uitspreken
jullie allen te kunnen begroeten zal wat te optimistisch zijn,
maar het bestuur hoopt uiteraard wel dat jullie massaal aanwezig zullen zijn.

Agenda
1. Opening om 19.45 uur
2. Mededelingen
- Informatie over de plaatsing van zonnepanelen
- Nieuwe opzet en naamgeving Nieuwsbrief
- Resultaten sponsorwerving
3. In- en uitgaande post
- Ingekomen: afwijzing van ons verzoek aan Erkende
Overlegpartner Klazienaveen om een financiële bijdrage
voor het opknappen van het clubgebouw.
4. Verslag jaarvergadering d.d. 13 februari 2018
5. Jaarverslag 2018 door de secretaris
6. Verslag kascommissie
- controlecommissie: Jan van der Meer en Jan Dokter zullen verslag doen van de boekencontrole
Rookpauze van 10 minuten
7. Jaarverslag 2018 door de penningmeester

Jaarvergadering 2019
vervolg agenda
8. Verkiezing kascommissie
- Jan van der Meer is aftredend. Nieuwe kascommissie:
Jan Dokter en Rob Suidman. Een nieuw reservelid kan
zich aanmelden bij de secretaris
9. Bestuursverkiezing
- Aftredend en herkiesbaar Ap Huizinga
- Aftredend en herkiesbaar Fokko Boelens
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de jaarvergadering melden bij de secretaris
9. Invulling contactavonden en activiteiten
- 12 maart 2019 - lezing Andries Bijker over Israel
- 09 april 2019 - lezing naar de keuze van de leden
- 14 mei 2019 - eigen invulling
- 01 juni 2019 - forelvissen
- 11 juni 2019 - slootexcursie
- 14 juni - barbecueparty
- 10 september 2019 - eigen invulling
- 08 oktober 2019 - lezing naar de keuze van de leden
- 02 november 2019 - verenigingshuiskeuring
- 12 november 2019 - lezing naar de keuze van de leden
- 10 december 2019 - uitslag huiskeuring van 2 november
- 14 januari 2020 - nieuwjaarsborrel
- 11 februari 2020 – jaar-/ledenvergadering
10. In het zonnetje gezet
11. Rondvraag
12. Sluiting

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

Verslag van de jaarvergadering
van 13 februari 2018
Aanwezig van het bestuur: Johnny Norda (voorzitter),
Marinus de Jonge (secretaris), Fokko Boelens
(penningmeester), Ap Huizinga (vicevoorzitter) en Alfred
Robben (bestuurslid technische zaken).
Aanwezig van de leden: Henk Prins, Jan Dokter, Rob en
Wilma Suidman (introducé), Jan van der Meer, Jan
Kempe, Nico Bijleveld, Ab Smeman, Karel Gnodde en
Roelof Snippe.
Opening
Voorzitter Johnny Norda opent de vergadering om 19.45 uur
en heet allen welkom.
Mededelingen
* Samenwerking met personeelsvereniging Cabot en hobbyclub Purit. Genoemde organisaties houden vanaf oktober
2017 hun activiteiten in ons clubgebouw. Het gaat om
klaverjassen, sinterklaasmiddag, kerst voor gepensioneerden, darten en de jaarlijkse ledenvergadering. De samenwerking verloopt goed.
* Nieuwe website. We laten een nieuwe website ontwikkelen
door het bedrijf Webba. Jan Kempe vraagt welke bedoeling
het bestuur heeft met de website. Antwoord: puur informatief!
* We hebben onze vereniging aangemeld bij de Participatiewebshop van de gemeente Emmen. Via deze shop kunnen
aquariumliefhebbers die een bijstandsuitkering hebben en lid
zijn van onze vereniging of dat willen worden hun jaarlijkse
contributie voldoen via de zogenoemde participatieregeling.

Verslag jaarvergadering 2018 (2)
* We hebben sponsorpakketten samengesteld en gaan hiermee de boer op om sponsors binnen te halen. De aanpak
heeft de eerste vruchten afgeworpen.
In- en uitgaande stukken
In- en uitgaande post inzake zonnepanelen. We hebben de
offerte van Zonneplan aangenomen. Deze offerte is met de
gemeente Emmen besproken in verband met het verstrekken
van een zonnelening. Omdat wij niet voor een zonnelening
in aanmerking komen, wil de gemeente Emmen de installatie van de 40 panelen financieren in het kader van de
1/3-regeling. Concreet betekent dit dat we voor rente en
aflossing 25 jaar lang € 350,00 per jaar moeten betalen.
Besloten wordt de opdracht aan Zonneplan te verstrekken.
* Er is een schriftelijk verzoek gericht aan de EOP
Klazienaveen voor een financiële bijdrage voor onderhoud
van het clubgebouw.
* Verzoek van onze zustervereniging Aquaria H-S uit Hogezand/Sappemeer of wij willen bijdragen aan de opzet van
een aquariumbeurs in Hogezand/Sappemeer. Henk Prins:
Wel al eerder beurzen opgezet door zusterverenigingen in
Assen en Groningen en door onszelf. Weinig opkomst, het
viel altijd tegen. Roelof Snippe: We moeten niet terugkijken
naar het verleden, maar kijken naar het heden en de toekomst. We wachten verdere initiatieven van Aquaria H-S af.
Verslag jaarvergadering d.d. 14 februari 2017
Met de opmerking van Rob Suidman dat niet de penniningmeester maar het bestuur decharge wordt verleend en met
het aannemen daarvan wordt het verslag van de jaarvergadering van 14 februari 2017 goedgekeurd en ter vergadering
ondertekend.

Verslag jaarvergadering 2018 (3)
Jaarverslag 2017 door de secretaris
De secretaris leest het jaarverslag voor. Opgemerkt kan worden dat het jaar 2017 een goed jaar is geweest. Het verslag
van het verenigingsjaar 2017 ligt ter inzage in het archief.
Verslag kascommissie
Mede namens Nico Bijleveld meldt Jan van der Meer dat er
steekproefsgewijs is gecontroleerd. Vastgesteld is dat de
stukken duidelijk zijn en de boeken netjes verzorgd. Er zijn
geen onregelmatigheden geconstateerd. Nico en Jan hebben
vastgesteld dat er een positieve lijn zit in de financiële
positie van de vereniging. Het bestuur wordt decharge
verleend. Opmerking van Nico Bijleveld aan de vergadering
over het werk dat Fokko Boelens heeft verricht: Wees zuinig op je penningmeester. Een betere krijg je niet.
Financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester
De penningmeester meldt, zoals ook al door de kascommissie is aangehaald, dat de vereniging in financieel opzicht in
de lift zit. Hij stelt dat de samenwerking met Cabot/Purit en
aanwas van het ledenaantal hier onmiskenbaar het
gevolg van is. Het financieel jaarverslag ligt ter inzage in het
archief.
Verkiezing kascommissie
Volgens rooster kan Jan van der Meer aanblijven als kascommissielid. Hij stelt zich opnieuw beschikbaar.
Jan Dokter is bereid om in 2019 samen met Jan van der
Meer de boeken te controleren. Rob Suidman stelt zich beschikbaar als reserve. Nico Bijleveld wordt bedankt voor
zijn controlebijdragen over de jaren 2016 en 2017.

Verslag jaarvergadering 2018 (4)
Invulling contactavonden 2018/2019
13 Maart 2018 - Lezing naar keuze van de leden
10 April 2018
08 Mei 2018
12 Juni 2018 - Slootexcursie
11 September 2018
09 Oktober 2018
13 November 2018
11 December 2018 – Uitslag Huiskeuring
08 Januari 2019 - Nieuwjaarsborrel
12 Februari 2019 – Jaar-/ledenvergadering
In de Nieuwsbrief en op de website zal de leden worden gevraagd onderwerpen voor de contactavonden aan te dragen.
In het zonnetje gezet
Voor hun vrijwillige inzet voor de vereniging, zoals ramen
lappen, gordijnen wassen, vaatdoeken wassen en dies meer,
worden Geertje Boelens en Tinie de Jonge gewaardeerd met
een cadeaubon ter waarde van € 15,00. Beide zijn niet aanwezig. Namens hun nemen echtgenoten Fokko Boelens en
Marinus de Jonge de waardebonnen in ontvangst.
Rondvraag
Henk Prins merkt op dat er op donderdagavond en
zaterdagmiddag maar weinig mensen het clubgebouw binnenlopen.
Jan van der Meer vraagt of naast gehaktbal ook kaas of iets
dergelijks kan worden aangeboden tijdens de vergaderingen/
bijeenkomsten. Het bestuur neemt hierover in een
eerstvolgende bestuursvergadering een beslissing.

Verslag jaarvergadering 2018 (slot)
Jan Kempe vindt het voorstel van zustervereniging
Heerenveen om de districtskeuringsuitslag op zaterdagmidag
een probleem.
Ap Huizinga deelt mee dat de lichamelijke gesteldheid van
Duco van Groningen behoorlijk te wensen overlaat. Ook
deelt hij mee dat het met de gezondheid van Peter
Groenendaal allesbehalve goed gaat en dat hij is opgenomen
in het verzorgingshuis De Horst in Emmen.
Sluiting.
Om 21.45 uur sluit voorzitter Johnny Norda de vergadering.
Getekend te Klazienaveen in de bestuursvergadering van
22 januari 2019 en vastgesteld in de jaarvergadering
van 12 februari 2019;
De Voorzitter,

De secretaris,

Johnny Norda
Marinus de Jonge
________________________________________________

Inleveren copy voor
De Minor van maart 2019
Copy voor De Minor van maart moet vóór 24 februari
worden ingeleverd. Stuur copy naar het volgende
e-mailadres: 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 en eerst
na overleg met de berichtgever worden geplaatst.

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

Jaarverslag van de secretaris
Verenigingsjaar 2018
Januari
Op 5 januari overlijdt ons lid en voormalig bestuurslid Peter
Groenendaal.
Op de contactavond van 9 januari werd geproost op het
nieuwe jaar 2018. Er waren 10 personen aanwezig.
23 januari bestuursvergadering:
* Pets Place gaat adverteren in de Nieuwsbrief.
* De penningmeester meldt dat het financieel beter gaat.

Februari
13 februari Jaarvergadering. Er waren 15 mensen aanwezig.
27 februari bestuursvergadering:
* mijnoffiz gaat adverteren in de Nieuwsbrief.
* afwijzingsbrief EOP Klazienaveen voor een financiële
bijdrage voor het opknappen van ons clubgebouw.
* besloten wordt om op de agenda van de jaarvergadering
rookpauzes te vermelden.

Maart
13 maart contactavond met lezing van William Kruizinga
over aquascaping. Er waren 26 personen aanwezig. Het was
een zeer interessante avond. Voor herhaling vatbaar.
27 maart bestuursvergadering:
* Uitslag Districtskeuring Noord Nederland 2017/2018:

Gezelschapsaquarium (A1): 2e plaats Nico Bijleveld;

Streekbiotoop (A2): 1e plaats Ap Huizinga;

Terrarium (D1): 1e plaats Marc Jansen.
* Er is overleg geweest met ambtenaren van de gemeente
Emmen over de toekenning van gelden voor plaatsing zonnepanelen. De hobbels die wij zagen, zijn weggenomen.

Jaarverslag van de secretaris
Verenigingsjaar 2018 (2)
Besloten wordt de lening in het kader van de zogenoemde
1/3-regeling te accepteren en de door Zonneplan uitgebrachte offerte aan te nemen en opdracht te geven tot plaatsing
van 40 panelen. Verwachte jaarlijkse opbrengst 9400 kw/h.

April 2018
10 april contactavond. Omdat Theo Verheij vanwege lichamelijke malheur zijn lezing moest afzeggen, werd de avond
door eigen leden ingevuld . Er waren 19 personen aanwezig.
23 april bestuursvergadering:
* de meterkast is aangepast voor zonnepanelen: nu 3 x 25A.
* ons lid Rob Suidman revalideert in Beatrixoord in Haren.
* mededeling dat Nico Bijleveld, ondanks zijn 2e plaats in
het district, mee mag doen met de Landelijke Huiskeuring.
* Drukkerij Hermans in Klazienaveen zegt toe onze Nieuwsbrief te willen gaan printen in ruil voor een advertentie in het
clubblad.
* Profile - De Fietsspecialist gaat adverteren in ons clubblad.
* besloten wordt de Nieuwsbrief te restylen.
* de gemeente heeft het geld voor zonnepanelen gestort.
* het clubblad nieuwe stijl is positief ontvangen.

Mei 2018
8 mei contactavond. Er worden foto’s en video’s getoond
van mooie aquaria uit vervlogen tijden.
24 mei zijn de zonnepanelen door Zonneplan geplaatst.
26 mei is er op forel gevist in de vijvers van Berlage in Valthermond. Er waren 10 deelnemers. Thomas Pruim vangt 11
exemplaren en is hiermee ‘kanjer van de dag’. Jan Dokter is
met 5 exemplaren de beste achtervolger.

Jaarverslag van de secretaris
Verenigingsjaar 2018 (3)
28 mei bestuursvergadering:
* Gesprek met afvaardiging Cabot over de samenwerking. Er
is van beide kanten tevredenheid. De darters gaan wel uitzien naar een ander onderkomen omdat ons gebouw voor
hen beperkingen inhoudt. De financiële bijdrage van personeelsvereniging Cabot zal gelijk blijven aan 2017: € 600,00.
* Er is sprake van zeer onheilspellend weer. Besloten wordt
door de agenda heen te jakkeren. Om 20.00 uur gestopt.
* Snackbar, slager Klaas Kuipers en Wildeboer Hypotheken
in Emmen gaan adverteren in ons clubblad.

Juni 2018
12 juni Slootexcursie. Onder leiding van Ap Huizinga gaan
zeven mensen mee. Sloten en vijvers in en rondom Schoonebeek, Zandpol/Nieuw-Amsterdam en Coevorden zijn bezocht. Na afloop nakletsen in het clubgebouw.
15 juni Barbecueavond. Er hebben zich 30 deelnemers aangemeld. Waaronder ook Purit pensionadas. Uiteindelijk zitten er 28 aan de dis. Fokko en Geertje Boelens hebben verstek moeten laten gaan vanwege spoedopname in het ziekenhuis van Fokko. Acute hartproblemen.

Juli 2018
Op 28 juli overlijdt Karin Aalderink, echtgenote van ons lid
Barry Nap. Zij is pas 46 jaar.

Augustus
Op 5 augustus overlijdt ons lid Wim Schott. Hij was 77 jaar.
27 augustus bestuursvergadering:
* Besloten wordt een pagina in De Regio Krant te kopen. De
kosten hiervan worden gedekt door advertentieopbrengsten.

Jaarverslag van de secretaris
Verenigingsjaar 2018 (4)
* Besloten wordt om op contactavonden zowel in het voorjaar als in het najaar twee lezingen te houden.
September
11 September contactavond met lezing van Johnny Norda
over de reis die hij naar Gambia heeft gemaakt. Er waren 14
personen aanwezig.
Oktober
1 oktober start van de klaverjascompetitie.
4 oktober verschijnt onze informatiepagina in de Regio
Krant. Algemene indruk dat die goed is ontvangen. Mits er
financiële dekking voor is, zullen we ook in het najaar van
2019 een informatiepagina inkopen.
9 oktober contactavond met lezing van Theo Verheij. Onderwerp: Zuid-Amerika, de Amazone. De Wapenvelder heeft
van door wijlen Wim Tomey geschoten beeldmateriaal met
aanvulling van eigen beelden een leerzame lezing gemaakt.
Er waren 20 personen aanwezig.
30 oktober bestuursvergadering:
* Overleg met personeelsvereniging Cabot. De darters zijn
gestopt in ons clubgebouw. Cabot verzoekt om een verdeelsleutel van hun financiële bijdrage. Ons voorstel is om de
Cabot-bijdrage te delen door 5 (zijnde het aantal activiteiten
dat Cabot in het ons clubgebouw houdt). Hiermee wordt ingestemd. Wij krijgen nu een jaarlijkse bijdrage van € 480,00.
* De NBAT heeft het jaarabonnement voor het bondsblad
Het Aquarium met 4 euro verhoogd. In 2019 gaat het
€ 25,00 kosten. Omdat eerdere verhogingen niet aan de leden
is doorberekend, wordt besloten nu wel € 4,00 door te berekenen.

Jaarverslag van de secretaris
Verenigingsjaar 2018 (slot)
* Van 24 mei tot en met 30 oktober is de opbrengst van de
zonnepanelen 7011 kw/h.

November
03 november vindt de jaarlijkse huiskeuring plaats. De huiskeuring wordt verricht door Hans Osendarp. Er waren 6
deelnemers en 7 aquaria om te keuren.
8 november contactavond. Lezing van Andries Bijkerk over
Israel en de Golan woestijn. Heel mooie lezing. Er waren 11
personen aanwezig.
25 november uitslag Landelijk Huiskeuring op Viavarium in
Rosmalen. Marc Jansen eindigt als 2e in de categorie Terrarium, Ap Huizinga als 5e in de categorie Streekbiotoop en
Nico Bijleveld als 10e in de categorie Gezelschapsaquarium.
28 November bestuursvergadering. Er zijn geen besluiten
genomen.

December
12 december contactavond. Er waren 23 personen aanwezig.
De contactavond stond geheel in het teken van de uitslag van
de Huiskeuring 2018. Verenigingskeurmeester Hans Osendarp deed aan de hand van foto’s verslag van zijn bevindingen op 3 november. Nico Bijleveld wint in de categorie Gezelschapsaquarium (A1) en Ab Huizinga in de categorie
Streekaquarium (A2). Zij gaan onze vereniging vertegenwoordigen in de Huiskeuring District Noord Nederland. Omdat Ap Huizinga in 2017 kampioen van het District is geworden, mag ook de nummer 2 in de categorie Streekbiotoop
deelnemen aan de districtskeuring. Hetgeen betekent dat ook
Marinus de Jonge in de categorie Streekbiotoop (A3) mee
mag doen.

Rubrieksadvertenties
te koop - te ruil - gevraagd - lease
Te koop: potjes vlokkenvoer, 150 ml € 1,50 / 350 ml € 3,50
Verkoper: AV Minor tijdens opningsuren clubgebouw
Te koop: potjes granulaat, 150 ml € 1,50 / 350 ml € 3,50
Verkoper: AV Minor tijdens opningsuren clubgebouw
Te koop: aquarium, 80 x 30/35 x 40 cm, met binnenfilter
E-mail verkoper voor info: marinusdejonge@kpnmail.nl
Te koop: vouwfiets, Metrobike, 3 versnellingen, € 70,00
E-mail verkoper voor info: hprins.2@ziggo.nl
Te koop: Malawi Cichliden, ruim 60 soorten op voorraad
E-mail verkoper voor info: zopavissen@gmail.com
Te koop: Japanse koi en alle accessoires voor vijvers
E-mail verkoper voor info: koivriend@ziggo.nl
Te huur: clubgebouw AV Minor voor feestjes tot 60 mensen
E-mail AV Minor voor info: info@aquarium-minor.nl
Te koop: platy, guppy, zwaarddrager, kersenbuik cichlide
Verkoper: AV Minor tijdens openingsuren clubgebouw
Te koop: aquariumartikelen, tropische vissen, diervoeders
Verkoper: Jumper, Noordbargerstraat 11, Emmen
Te koop: aquariumartikelen, tropische vissen, diervoeders
Verkoper: Pets Place, Langestraat 145, Klazienaveen
Te koop: aquarium, 110 x 45 x 50 cm, merk Cayman
E-mail verkoper voor info: alfredrobben72@gmail.com
Dienstverlening: aanleg van allerlei soorten vijvers
E-mail dienstverlener voor info: koivriend@ziggo.nl
Lease: aquariumbouw op maat, inrichting en onderhoud
Info op: www.h2oonshow.nl / facebook.com/h2oonshow.nl

