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Het zijn woensdag
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27 oktober 2007,
Bondsdagen in
Barneveld

itnodiging
Op woensdag 24 oktober 2007 nodigen wij u uit voor een ledenavond
Deze wordt gehouden in “Het Deelhuis”, Tolvepaed 2, 8468 BL te Haskerdijken.
Deze avond begint om 20.00 uur.
•

Wat gaan we op deze avond doen?
Allereerst bestuursmededelingen, zoals het uitstapje naar de Bondsdagen in Barneveld
(zie verder op deze uitnodiging)
•
Hoe verder met de clubkeuring, waarvoor veel leden zich hebben aangemeld.
Neem een agenda mee voor eventuele afspraken.(weekend van 9-10-11 november)
Maar ook de veranderde contributie afdracht naar de N.B.A.T.
Deze afdracht heeft tot gevolg dat bij ons als leden ook de afdracht veranderd.
Er wordt overlegd welk lidmaatschap het beste bij u past. (zie verder op deze uitnodiging).
•
Als al deze zaken zijn behandeld gaan we kijken naar een DVD over het inrichting
van een nieuw aquarium van ons bestuurlid Ton v.d. Toolen. Deze is zoals we al weten
verhuisd naar Wolvega waar hij en zijn vrouw een nieuw huis hebben betrokken. Bij een
nieuw huis hoort ook een nieuw aquarium. En zo zien we dan ook de inrichting van het
nieuwe aquarium. Zoals de opbouw van de bodem met bodemverwarming. Het installeren van
een buiten filter, en het monteren van een CO2 installatie. Het vullen van water uit het oude
aquarium en nieuw osmosewater. En het neerzetten van planten die veel leden
beschikbaar hebben gesteld.
Bij het vertonen van de DVD is het natuurlijk de bedoeling dat er een discussie ontstaat en veel
vragen worden gesteld, dus eigenlijk een rondje “HOE is het met het aquarium”

Tot ziens op woensdag 24 oktober, het bestuur.

Veranderingen NBAT.
Het bestuur:
Voorzitter,
Tjeerd Hoekstra
Tel. 0513-627040
Penningmeester,
S. Koopman
Tel. 0513-620857
Bankrek.7626725
Secretaris,
B. Schottmans,
Tel. 0561-613884
Ledenadministratie
Mevr. G. Hoekstra
Tel. 0513-627040
Bestuurslid
T. v.d. Toolen
Tel. 0561-851106

Er veranderd veel bij de N.B.A.T., dus moeten er veel beslissingen worden genomen.
Eén van die beslissingen die we moeten nemen voor 1 november 2007 is de veranderde
contributie afdracht.
Op voorstel van de N.B.A.T. en het goedkeuren door de leden en besturen zijn de volgende
lidmaatschappen mogelijk. Deze zullen we maar A, B, C, D, E, lid noemen.
A LID; Je kan nu verenigingslid worden zonder N.B.A.T. dus heb je geen landelijke
kortingpas en geen gratis toegang naar Bondsdagen en evenementen en geen stemrecht
voor Bondszaken.
B LID; Je kan nu ook lid worden van de vereniging en de Bond zonder “Het Aquarium” maar
wel met landelijke kortingspas en stemrecht voor Bondszaken en toegang naar
N.B.A.T. evenementen.
C LID; Ook is er de mogelijkheid om lid van de vereniging te zijn met N.B.A.T. lidmaatschap
en het maanblad “Het Aquarium”.
D LID; is jeugdlid.
ZOZ
E LID; Huisgenoot lid.
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Heeft u in de familie, vriendenkring of kennissen een aquariaan , neem deze mee naar de
ledenavond van de aquarium vereniging ’Natuur in Huis’
Ze zijn welkom !!

DENK er aan VOOR 1 november door geven wat
voor lidmaatschap u wilt.

Veranderingen N.B.A.T. (vervolg)

Je kan nu op vijf verschillende manieren lid zijn van de aquarium verenging “Natuur in Huis”
Van alleen lid zijn van de vereniging tot lid zijn van de N.B.A.T. met het maandblad.
Aan die verschillende lidmaatschappen hangt natuurlijk ook een prijskaartje , die er als volgt uit zien.
A Lidmaatschap Kost € 24,00 voor één heel jaar bij vooruit betaling
B Lidmaatschap Kost u € 30,00 voor één heel jaar bij vooruit betaling.
C Lidmaatschap Kost u per jaar € 42,50 voor een heel jaar bij vooruit betaling.
D Lidmaatschap Kost per jaar € 27,00 tot het jaar waarop je 18 jaar wordt.
E Lidmaatschap Kost per jaar € 10,00
Als bestuur hopen we dat de leden beslissen om toch N.B.A.T. lid te blijven met maandblad.
Waarom toch lid blijven van de N.B.A.T.?
De N.B.A.T. organiseren de provinciale en landelijke huiskeuringen. Ze vertegenwoordigen ons bij de
politiek in Den Haag voor de wet welzijn dieren, en onderhouden zij contacten in binnen en buitenland.
Het maandblad wordt nu commercieel uitgegeven en niet meer door de N.B.A.T. Als er nu teveel
aquarium liefhebbers zijn die geen maandblad meer willen ontvangen is het financieel niet meer rendabel
en komen er geen uitgaven meer.
Al met al een zorgelijke toestand wat het maandblad aangaat.
De N.B.A.T. komt met deze nieuwe constructie toch wel aardig aan zijn geld van iedere club groot of
klein wordt € 200,00 gevraagd en per lid € 9,00 en voor het Maandblad € 13,00.
De consequenties van de vereniging Natuur in Huis zijn wel groot, want stel dat de helft van de leden
besluiten om alleen lid te worden van de vereniging dan blijft de afdracht het zelfde met als gevolg dat er
minder leden meer moeten afdragen. Dus onze financiële toekomst is nog onzeker, en toch willen we de
contributie zo laag mogelijk houden.
Het is kort dag maar dit alles moet VOOR 1 november geregeld zijn in verband met het doorgeven naar de
N.B.A.T. omdat de verandering ingaat op 1 januari 2008.
Ook kan de penningmeester dan de nota’s versturen voor de contributie voor het jaar 2008, omdat in
januari 2008 de volledige betaling voor een jaar plaats moet vinden.
We praten er nog uitgebreid over op de leden avond van 24 oktober, en kunnen leden het doorgeven welk
lidmaatschap wordt genomen. De leden die verhinderd zijn kunnen altijd contact opnemen met het bestuur. Horen wij VOOR 1 november niets van de leden dan nemen we aan dat men akkoord gaat met de
nieuwe contributie van € 42,50 per jaar.
Het bestuur.
Mededelingen
Vertraging verzending maandblad Het Aquarium.
Vele, vele jaren heeft de NBAT voor het drukken van Het Aquarium tot volle tevredenheid samengewerkt met een
drukkerij, die kortgeleden failliet is gegaan. Het gevolg hebt u helaas moeten merken. Vertraging in de verzending
van ons maandblad. Inmiddels zijn we een samenwerking aangegaan met een nieuwe drukker. Waardoor wij verwachten, dat binnen afzienbare tijd het september– en daarna het oktobernummer 2007 in uw brievenbus liggen of
op uw deurmat ploffen. Sorry voor het ongemak. Het Bestuur van de NBAT
Er zitten een paar leden te springen om gezonde planten. Heeft u wat planten over, neem ze dan mee naar de
verenigingsavond 24 oktober.
Er is een volglas aquarium te koop met lichtkap en één TL buis. De afmeting van dit aquarium is
40x40x100 cm en het glas is krasvrij. De kleur van de lichtkap is wit. De prijs is tegen elk aannemelijk bod en het
geld komt ten goede aan de verenigingskas.
Twijfelt u over het aquariumwater neem dan een flesje aquariumwater mee naar de ledenavond. Het flesje moet
geheel gevuld zijn in verband met het meten van de zuurgraad.
Uitstapje Nationale Aqua Terra Dag op 27 oktober 2007 in Barneveld.
Het programma ziet er als volgt uit 9.30 uur open voor plubliek
10.00 uur opening voorzitter
10.15 uur presentatie Landelijke huiskeuring speciaal aquarium
11.15 uur presentatie landelijke huiskeuring zeewater aquarium
12.00 uur lunchpauze. Een heerlijke lunch wordt u aangeboden voor € 5.00. Lunch kaarten te koop bij NBAT stand.
13.30 uur presentatie landelijke huiskeuring vijvers
14.30 uur presentatie landelijke huiskeuring gezelschapaquarium
15.30 uur presentatie landelijke huiskeuring paludaria
Entree is voor een NBAT-lid met één introducé op vertoon van ledenpas GRATIS, niet-leden € 5,00 pp
Heeft u belangstelling neem dan contact op met het bestuur. Vertrek 8.30 uur van uit Heerenveen.
U gaat mee op eigen risico. Ook worden de benzine kosten gedeeld.

