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itnodiging 
Hierbij nodigen wij u uit, voor de eerste ledenavond van het  nieuwe 
seizoen 2010-2011. 
Deze avond wordt gehouden op woensdag 22 september 2010 
te Haskerdijken in het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2, 
en de aanvang is 19.30 uur. 
 
Het bestuur heeft er weer zin in, want er is weer een gevarieerd programma gemaakt, 
waarin iedere liefhebber zijn of haar interesses aan bod kan laten komen. 
Het is de bedoeling dat iedere avond door ons zelf wordt georganiseerd en dat ieder lid of  
belangstellende zijn onderwerp naar voren kan brengen, zodat er door de hele groep over  
gediscussieerd kan worden. 
  
Maar wat gaan we deze avond doen? 
Natuurlijk gaan we praten over het aquarium. 
Bijvoorbeeld “Hoe is het de zomer door gekomen“. 
Leven de vissen nog of is er een algen explosie geweest? 
Ieder kan zijn of haar verhaal kwijt, en misschien is er een goede tip om de  
ondervonden problemen goed op te lossen. 
Eigenlijk is het een rondje van “Hoe is het met jouw aquarium” 
 
Maar we gaan het ook even hebben over de NBAT in verband met de veranderingen 
die er aan zitten te komen. Er is een nieuw bestuur, en er is een chronische gebrek aan 
geld en nieuwe leden. Ook zijn de betaling regelingen veranderd, zoals de contributie 
afdrachten. Wat voor gevolgen dat heeft op onze vereniging en leden vertellen we op 
de ledenavond, en is ook te lezen op de achterkant. 
 
Na de pauze gaan we praten over de huiskeuring, die er is om van te leren.  
Als eerste kunnen leden zich opgeven voor de keuring.  
Het bestuur komt dan in het weekend van 9-10 oktober langs om het aquarium op 
film en foto te zetten.  
Deze film en foto’s worden dan op de ledenavond van 20 oktober vertoond. 
Daar wordt door de leden gestemd op de aquaria die in aanmerking komen om  
gekeurd te worden. Dit kunnen 5 - 6  aquaria zijn in verschillende categorieën. 
Deze 5 - 6 worden dan hopelijk gekeurd door de NBAT keurmeester op  23 oktober.  
We hadden Erik Boonstra gevraagd en ook vast gelegd, maar Erik is plotseling  
overleden. Zijn nu op zoek naar een vervangende keurmeester.  
Hopelijk, op 17 november wordt door de keurmeester zelf de uitslag bekend gemaakt. 
De winnaars uit de verschillende categorieën gaan dan door voor de Districtskeuring 
waarvan  de uitslag in Assen bekend wordt gemaakt in maart 2011.  
 
De huiskeuring is een heel lang traject geworden , maar wel democratisch.   
Maar wat VEEL belangrijker is, we zijn heerlijk met onze hobby bezig.  
                                                                                                               Het bestuur   

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

  

 
Noteer alvast  in uw   
agenda   de                          
volgende  
ledenavonden 
 
20 oktober     2010 
17 november  2010 
12 januari   2011 
16 februari  2011 
16 maart   2011 
13 april   2011 
   
 
  Het zijn 
woensdag 
  avonden 

22 september 

kunt u zich  

opgeven voor 

de clubkeuring 



NBAT nieuws 
 
Op 26 april is er een ledenvergadering geweest en vooraf is daar heel wat over te doen geweest. 
Het eerste punt van de vergadering was de bestuursverkiezingen. 
Uit het verslag van deze bijeenkomst vermelden wij de belangrijkste punten. 
 
• De vergadering heeft de volgende personen benoemd tot bestuursleden: de heer Pim Wilhelm als voorzitter 

NBAT tot 2012, de heer Robbert Zuijdam als secretaris tot 2012, de heer Henk Sieraad als bestuurslid NBAT, en 
als regio vertegenwoordiger van de regio Noord West (voor een periode van 1 jaar) de heer Jordan Klink als lid 
bestuur NBAT: en voortzetting als regio vertegenwoordiger van de regio Zuid Oost tot 2012. 

 De heer Eugene ter Beek als penningmeester NBAT en de heer David Verhage als lid bestuur NBAT, en  
 regiovertegenwoordiger van de regio Zuid West. 
 
• Per kwartaal krijgen de verenigingen een financieel overzicht van de NBAT. 
 Daarbij zullen de namen van de verenigingen die op dat moment een contributie achterstand hebben  
 worden vermeld. 
 Het overzicht zal op intranet worden gezet. Meldingen van de nieuwe inhoud op intranet zullen per email  
 worden verspreid. 
 
• De contributie wordt per 01-01-2011 gewijzigd. Vanaf die datum draagt iedere, bij de NBAT aangesloten,  
 vereniging, af per lid. Voor 2011 bedraagt de afdracht € 15,50 per lid. 
 “Het Aquarium” gaat per 01-01-2011 €17,00 per verenigingslid kosten 
 De prijs voor “Het Aquarium”voor niet leden (externe abonnees) bedraagt per 01-01-2011 € 39,95. 
 VOOR 2012 ligt het voornemen om de contributie met € 0,50 per lid te verhogen tot € 16,00 per NBAT lid. 
 
• Verder is afgesproken om jaarlijks de abonnementsprijs voor “Het Aquarium”te laten stijgen totdat de explotatie 

van “Het Aquarium”zichzelf kan bedruipen. 
 De abonnementsprijs voor externe leden zal sneller stijgen dan die van de interne leden.  
 Op die manier zal het lidmaatschap van de NBAT leden voor “Het Aquarium”steeds interessanter worden. 
 
• Het bestuur gaat onderzoek doen naar waar het blad “Het Aquarium”aan moet voldoen. Daarbij zal worden be-

keken naar de uitstraling van het blad. Objectief meetbare criteria voor kwaliteit van het blad, het formaat, het 
aantal advertenties, etc. 

 
• Het bestuur voor de volgene verenigingsraad (23 april 2011) met een voorstel komen over het stemrecht per ver-

eniging, met handhaving van de huidige statuten. 
 Aanleiding hiertoe waren de reacties uit den lande, het voorstel van AV Natuurvrinden uit Zwolle en de 
  gewijzigde contributieheffing per 01-01-2011. 
 
• Het bestuur heeft van de verenigingsraad toestemming gekregen om, indien zich binnen 2 jaar een mogelijkheid 

zich voordoet om het “Bondskantoor” te Hilversum voor een reële, gunstige prijs te kunnen verkopen en dit af te 
mogen afhandelen.. Het bestuur zal de mogelijkheden tot handhaving, verhuur en verkoop van het pand gaan 
laten onderzoeken. 

Hier weer een stukje van mij. 
 
De vakanties zitten er weer op en het aquarium seizoen gaat weer beginnen. 
De keuring staat weer voor de deur. Altijd leuk die keuringen, wat vindt een deskundig iemand van jouw aquarium. 
Met een deskundig iemand bedoel ik natuurlijk de keurmeester. Hij keurt uiteraard naar de 
Richtlijnen van de NBAT, maar heeft ook zelf voorkeuren. 
Zoals vissen, planten of de complete inrichting van de bak. 
Elke keurmeester zal volgens mij altijd keuren naar wat hij zelf het mooiste vindt. 
Dat aspect zal je altijd houden bij een jurysport. 
De winnaar zal volgens mijn mening altijd een aquarium met goede waterwaarden, gezonde 
Vissen en planten en de smaak van de keurmeester zijn. 
 
Ik wens alle leden die met de keuring meedoen veel succes met onze leuke hobby. 
 
Ton vd Toolen 


