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Natuur in Huis
Aangesloten bij de N.B.A.T.

www.natuurinhuisheerenveen.tk

januari 2009

itnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor een verenigingsavond
Deze avond wordt gehouden op woensdag 28 januari 2009.
te Haskerdijken in het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2,
en de aanvang is 19.30 uur. Deze avond staat in het teken van jaarvergadering, clubkeuring
en Districtskeuring die op 21 maart zal plaats vinden in Heerenveen.

Noteer alvast
in uw agenda
Data ledenavonden
25 februari 2009.
25 maart 2009.
22 april 2009.
Aanvang 19.30 uur
het zijn woensdag
avonden.

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

Na een welkoms woord gaan we eerst het verplichte officiële gedeelte doen.
Zoals: Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Verslag penningmeester.
Verslag kascommissie.
Verslag secretaris.
Verslag ledenadministratie.
Bestuursverkiezing; (het huidige bestuur is gelukkig herkiesbaar)
Contributie en begroting.
Activiteiten en rondvraag.
Rondvraag.
De verslagen van de secretaris en penningmeester en ledenlijst worden per e mail en brieven
verstuurd, maar worden ook voor de aanvang van de vergadering ter plaatse uitgereikt.
Na het officiële gedeelte gaan we de winnaars bekend maken die mee hebben gedaan aan de
Districtskeuring die in het weekend van 17 januari jongstleden heeft plaats gevonden.
Roelof Eringa de keurmeester, gaat u vertellen en uitleggen met behulp van foto’s waarom
het deze twee aquaria het zijn geworden en de anderen drie net niet, terwijl iedereen meer
dan hun best heeft gedaan, en er zeer goede vorderingen gemaakt zijn.
Tjeerd laat een kort video filmpje zien hoe deze aquaria er voor stonden op de keuringsdag
van de districtskeuring.
Indien er nog tijd over is proberen we nog de traditionele vragen/tips/advies ronde te houden.
Het bestuur rekent op een goede opkomst en neem gerust een goede kennis of familie mee.
Tot ziens, het bestuur

Zaterdag 21 maart 2009.
Het bestuur en het District zijn hard bezig met het organiseren van de uitslagavond van de
DISTRICTSKEURING 2009. De zaal is al gereserveerd, de keuring heeft al plaats gevonden en het
promotie materiaal is al voor een groot deel verspreid, maar ook de clubs in het noorden zijn ingelicht
Het zoeken naar prijzen voor de verloting is in volle gang maar er kunnen nog meer prijzen bij.
Maar wat eigenlijk zeer belangrijk is, er moet nog een hoofdsponsor worden gevonden, die ons wil
sponseren met prijzen voor de verloting, of met een financiële bijdrage.
De vraag van het bestuur aan de leden is, kijk eens rond in uw omgeving, welk bedrijf of firma of
persoon komt in aanmerking of is bereid te sponseren.
Als wij als bestuur een tip van u krijgen nemen wij natuurlijk direct contact op met die firma
of persoon. Bij voorbaat onze dank, het bestuur
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Uitgaven

Saldo Postbank
Saldo Kasboek
Huiskeuring
Diversen
Contributie
Donatie
Verkoop artikelen
Loterij

Conclusie
01- jan-08
31-dec-08

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

2.111,53
96,95
50,00
2,50
1.115,00
194,00
88,25
70,00

€

3.728,23
2.208,48
2.082,13

NBAT
Saldo Postbank
Saldo Kasboek
Bankkosten
Porto
Printerinkt
Zaalhuur
Reiskosten
Lezing
Keuring
Excursie
Cadeaubonnen
Diversen

€ 856,00
€ 1.995,63
€
86,50
€
62,90
€
84,70
€
94,00
€ 182,50
€ 110,20
€
30,00
€ 172,90
€
40,00
€
10,00
€
2,90
€ 3.728,23

€

126,35

Aquariumvereniging “Natuur in Huis” Heerenveen e.o
Jaarverslag secretaris seizoen 2007-2008
Woensdag 26 september 2007
De eerste ledenavond van het nieuwe seizoen was weer op de vertrouwde locatie in
Het Dorpshuis te Haskerdijken .Deze avond begonnen we om even eerst even bij te praten hoe is het
met het aquarium in de vakantieperiode gegaan. De dvd van DNN, betreffende huiskeuring afgelopen
seizoen bekeken en een start gemaakt voor een eigen clubkeuring.
Woensdag 24 oktober2007
Deze verenigingsavond hebben we de dvd bekeken van ons bestuurslid Ton van Toolen over de inrichting van zijn nieuw aquarium en natuurlijk nog een rondje hoe is het met het eigen aquarium.
Woensdag 21 november 2007.
Deze avond hebben we gepraat en gezond gediscuteerd voor de voorbereidingen over een eigen clubkeuring en nog napraten over de landelijk uitslag.
Woensdag 16 januari 2008
De eerste verenigingsavond in het jaar 2008 stond geheel in teken van de uitslag van onze eigen clubkeuringen Met behulp van eigengemaakte video en dia’s werd er deskundig uitleg gegeven door keurmeester Leo Veenstra uit St Pancras.
Woensdag 13 februari 2008
Deze verenigingsavond was de verplichte traditionele jaarvergadering.
Alles werd goedgekeurd en er was geen verandering in het bestuur.
Na het officiële gedeelte hadden we een verloting met veel leuke prijzen en een goede opbrengst voor
de clubkas.
Woensdag 12 maart 2008
Op deze avond werd een lezing verzorgd door ons eigen lid Ines Bergsma.
Het onderwerp was de otter. Een boeiend verhaal over het rondzwerven van de otter in onze omgeving.
Prachtig aangevuld met dia’s .
Woensdag 9 april 2008
Op de laatste avond het verenigingsseizoen hadden we als onderwerp het verversen van een aquarium
en alles wat daarbij komt kijken.
Op zaterdag 15 maart 2008 hebben een aantal leden van onze vereniging de einduitslagavond van het
District Noord Nederland bijgewoond.
Algemeen
Toch hebben we een leuk en vooral ook weer leerzaam seizoen gehad. De uitwisseling van gegevens en
ervaringen tijdens de traditioneel geworden vragenrondje op de verenigingsavonden viel weer in goede
smaak. Met een uitstekende opkomst van de leden en een ongeveer gelijk blijvend ledenaantal blijven
we positief.
Secretaris Beert Schottmans

