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Hallo leden en belangstellenden, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwe data waarop de ledenavonden worden gehouden. 
 
Noteer deze alvast in uw agenda !! 
 
    Ingekomen stukken i.v.m. de veranderingen NBAT. 
22 september 2010  Praatronde, hoe is jouw aquarium de zomer door gekomen?  
    Opgave clubkeuring, het bestuur komt langs en maakt een video van 
    het aquarium, die op de volgende ledenavond wordt vertoont. 
Weekend van  
9 - 10  oktober 2010 Schouwen, foto’s en filmen door het bestuur, bij opgegeven  
    deelnemers thuis voor clubkeuring.  
 
20 oktober 2010  Rondje aquarium. 
    Vertoon video van de leden die zich hebben opgegeven 
    Door de aanwezige leden een keuze laten maken voor de 5 - 6  
    mooiste aquaria die mee willen doen aan de District keuring 
    Deze keuring wordt daarna gedaan door  
    Erik Boonstra, keurmeester NBAT.  
 
23 oktober 2010  Keuring Erik Boonstra bij de mooiste aquaria van de vereniging. 
 
17 november 2010  Uitslagavond van keurmeester met commentaar en tips.  
    Winnaars van de drie categorieën gaan  
    door voor de Districtskeuring  
    Deze uitslagavond van het District wordt georganiseerd  
    door de vereniging Antoni van Leeuwenhoek uit Assen. 
 
12 januari 2011  Onderwerp aquarium 
 
16 februari 2011  Jaarvergadering, aquarium rondje. 
 
16 maart 2911  ??? 
 
13 april 2011  ??? 
                                                                                
Al deze avonden wordt gehouden op woensdagavond. 
te Haskerdijken in het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2, 
en de aanvang is 19.30 uur. 
        Tot ziens, het bestuur. 
 
   

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

 
 Noteer alvast in uw 

agenda. 
 

Huiskeuring  
2010 -2011 

 
Opgeven op de eerste 

ledenavond van  
22 september. 

 
Schouwen 

Film  
 foto’s 

In het weekend 
van  

9 - 10 oktober 

Ledenavonden 
2010 - 2011 
 
22 september 2010 
20 oktober  2010 
17 november 2010 
12 januari  2011 
16 februari  2011 
16 maart  2011 
13 april 2011 
 
Het zijn  
woensdagavonden. 
Aanvang 19.30 uur. 
 

   Programma seizoen 2010 - 2011 


