
Februari
2016

Jaargang 38



T 0162 437822 
F 0162 437284 
I www.teraalst.nl

Bij ons voelt 
uw viervoeter 
zich thuis!



T 0162 437822 
F 0162 437284 
I www.teraalst.nl

Bij ons voelt 
uw viervoeter 
zich thuis!

AV De Siervis - pagina 3    

Aquariumvereniging 

De Siervis
Ingeschreven onder № 40258165 bij de K.v.K te Tilburg.

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. Aangesloten bij de N.B.A.T.
Opgericht d.d. 01-02-1978.

BESTUUR

Voorzitter
Jan Wildeboer

0162 - 45 90 97
voorzitter@desiervis.nl

Secretaris
Peter van der Ark
0162 - 43 60 58

secretaris@desiervis.nl

Penningmeester
Piet van Dongen
0162 - 45 07 02

penningmeester@desiervis.nl

2e Voorzitter/Redactie
Reginald Kluijtmans 

076 - 514 90 39
redactie@desiervis.nl

2e Penningmeester / beurs
Yvonne Oudshoorn

06 - 41 19 41 21
beurs@desiervis.nl

PR/Bestuurslid 
Daniël Aarts

06 - 15 82 38 02

Postadres secretariaat
Wagenaarstraat 53

4904 MT, Oosterhout

Bank
NL51 RABO 0156 5821 63

IN DIT NUMMER
jaargang 38, Februari 2016

uitnodiging

Voor de bijeenkomst van 1 
februari a.s. op  

pagina 5

Verslag VerenigingsaVond

Verslag van doeavond van 
december op pagina 7

Mededelingen

Met toelichting op de jaarver-
gadering op pagina 9

ADVIESCOMMISSIE

Peter van der Ark 
0162 - 43 60 58 

Pierre Oomes,
0162 - 43 50 13 

Sjef Beurskens, 
0161 - 45 59 55

REDACTIE 

Uw bijdrages kunt u mailen naar: 
redactie@desiervis.nl

Website: 
WWW.desierVis.nl

e-Mail: 
inFo@desierVis.nl

tWitter: 
@aVdesierVis

Facebook: 
Facebook.coM/desierVis.nl





AV De Siervis - pagina 5    

Wij nodigen u graag uit voor de jaarlijkse:

 Ledenvergadering

Datum: maandag 1 februari 2016 
Aanvang: 20.00 uur

Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

agenda JaarVergadering 2016

  1. Opening door de voorzitter.

  2. Notulen 2015 

  3. In – uitgaande stukken

  4. Verslag van de secretaris

  5. Verslag penningmeester

  6. Verslag van de kascommissie

  7. Begroting

  8. Verkiezing bestuursleden

  9. Samenstellen nieuwe kascommissie

  10. Voorstellen van het bestuur

  11. Voorstellen van de leden

  12. Nieuwjaarsbeurs 2016 evaluatie 

  13. Rondvraag

Zie voor toelichting blz. 9
Graag tot 1 februari!

Uitnodiging
maandag 

 1 Februari 2016
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Verslag 
verenigingsavond
van 4 januari jl.

door Peter van der Ark

Nadat Jan 
de leden 
een heel 

voorspoedig 2016 
heeft gewenst, 
wordt allereerst ons 
nieuwe lid Cees 
Baaten van harte 
welkom geheten. We 
hopen hem nog bij 
veel activiteiten te ont-
moeten.

Jan geeft aan dat de 
avond in 2 delen uiteen 
zal vallen. Na de pauze 
zullen we twee mooie 
films over de Biesbosch 
en de Orinoco rivier laten 
zien. Maar voor de pauze 
moeten we een aantal za-
ken aan de orde brengen 
in verband met de beurs en 
de aquariumkeuringen.

Met betrekking tot de beurs 
neemt Peter nog een aan-
tal zaken door die nodig zijn 
om alles goed te regelen. De 
hulptroepen worden doorge-
nomen en ons werkplan be-
sproken. Het lijkt erop dat we 
voldoende mensen zullen heb-

ben en dat we de beurs goed 
kunnen uitvoeren. We gaan een 
werkploeg voor de bovenzaal 
en een ploeg voor de beneden-
zaal samenstellen. Daarnaast 
zal er een aparte keukenploeg 
zijn.

Daarna hielden Jan en Regi-
nald een voordracht over de  vi-
sie van het bestuur over de toe-
komst van de keuring. Zoals we 
allen weten gaat het niet goed 
met de NBAT. Het aantal leden 
van de NBAT neemt af alsook 
het aantal keurmeesters. Daar-
om is het moeilijk nog ieder jaar 
keuringen te organiseren en ze-
ker niet meer voor alle vereni-
gingen. Daarom wordt het be-
langrijk dat we een deel van de 
keuring nu zelf gaan doen. 

Ten eerste is er natuurlijk de 
bakkenschouw. Dat is geen 
keuring, maar moet hier wel 
vermeld worden. De bakken-
schouw is een mogelijkheid 
om het aquarium van één van 
onze leden bij hem/haar thuis 
te komen bekijken. Niet al-
leen de levende have, maar 
ook de technische oplossingen 
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die de eigenaar heeft gevon-
den, kunnen dan besproken 
en aanschouwd worden. Die 
bakkenschouw gaat blijven en 
binnenkort zullen we bij Sjaak 
Kleinloog te gast zijn. 

Als er geen keuring is, kunnen 
we die ook zelf gaan doen. Niet 
om een beoordeling te geven, 
maar om te zien hoe de bakken 
van onze leden zich ontwik-
kelen. Jan en Reginald gaven 
aan dat ze daar een bijzondere 
vormgeving aan willen geven. In 
plaats van op één moment een 
bak te beoordelen, is het mis-
schien veel leerzamer om een 
aquarium over de tijd te volgen. 
Als voorbeeld toonden ze foto’s 
van het aquarium van Jan Wil-
deboer voor en na de restaura-
tie en de stand van zaken nu. 
Het was een boeiend verhaal. 

De techniek van de restaura-
tie hebben we al in een aparte 
lezing enige maanden geleden 
gehoord. De effecten op de le-
vende have werden mooi weer-
gegeven in deze voordracht. 
De discusvissen en veel andere 
vissen overleefden de restau-
ratie om verschillende redenen 
helaas niet. Maar het geheel 
ziet er met de nieuwe bevolking 
weer bijzonder mooi uit. De ver-
schillende stadia hebben ieder 
hun waarde en zijn allemaal de 
moeite waard. 

De zaal reageerde positief op 
dit voorstel en Mark Dijkers gaf 
als eerste aan zijn bak zo te wil-
len gaan volgen. 

Na de pauze was het tijd om 
weer wat natuur te gaan zien. Dit 
keer hadden we twee films. De 
eerste ging over de Biesbosch. 
We lijken dat gebied zo goed te 
kennen, immers hoe vaak heb-
ben we hier al niet excursies 
georganiseerd? Toch laat zo’n 
film weer aspecten zien die we 
niet kennen. Het wordt weer 
eens tijd daar naartoe te gaan. 
Nu het nieuwe Biesboschmuse-
um bij Werkendam open is en 
de Noordwaard is ontpolderd, is 
dit misschien iets voor een zo-
merexcursie.

Ten slotte hadden we een Duit-
se film over de Orinoco, of beter 
over een vangstexpeditie voor 
aquariumvissen in deze rivier. 
Een mooie film.  Wat mij opviel 
is dat onze vissen in de natuur 
toch forser zijn en mooiere kleu-
ren hebben. Natuurlijk is ruimte 
een factor, maar mogelijk mis-
sen onze vissen nog iets. Maar 
wat?

@@@@@

Wist je dat....

- Wist je dat je in het Conrad Ran-

gali Island hotel in de Malediven 

kan slapen in een aquarium? Voor 

de echte aquarium en vakantie lief-

hebber is dit echt een droom!   

                        

- Per nacht betaal je alleen een be-

drag van ruim €1200,- 

 

- Vissen een geheugen hebben van 

drie maanden en een besef van 

tijd?

 

- Vissen kunnen zien als mensen 

alleen is de afstand beperkt. Daar-

naast zien ze ook kleuren.

 

- Vissen ook kunnen horen? Ze 

hebben een inwendig gehooror-

gaan.

 

- Vissen kunnen ruiken? Wel is er 

een verschil tussen ons ruiken en 

die van vissen. Vissen ruiken che-

mische waterstoffen.

 

- De grootste zoetwatervis de Ara-

paima Gigas is? Deze vis wordt 

maximaal 4,5 meter groot en 200 

kilo zwaar.

 

- De kleinste vis is de Paedocypris 

Progenetica en is 7,9 millimeter 

groot.

 - Een haai wel 75 jaar oud kan wor-

den?
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Ad 2.
De notulen van 
de vorige leden-
vergadering van 
februari 2015, 
kunt u vinden op 
pagina 13.

Ad 3.
De in en uitgaande
stukken zullen niet 
worden besproken,-
maar liggen voor 
eenieder ter inzage 
bij de secretaris. Al-
leen belangrijke stuk-
ken worden door de
secretaris op deze 
vergadering bespro-
ken, dit in verband met 
de beschikbare tijd.

Ad 4.
Het verslag van de se-
cretaris vindt u elders in 
dit blad. (pagina 14)

Ad 5.
Het verslag van de pen-
ningmeester wordt uitge-
reikt aan de aanwezigen.
Het wordt niet gepubliceerd 
in deze nieuwsbrief. De 

penningmeester geeft hier-
over uitleg en beantwoordt 
eventuele vragen.

Ad 6.
De kascommissie heeft ten 
huize van de penningmeester 
de kas gecontroleerd en doet 
hiervan verslag.

Ad 7.
De begroting over het jaar 
2016 wordt aan alle aanwe-
zigen, na toelichtingen even-
tuele vragen, ter goedkeuring 
voorgelegd.

Ad 8.
Het huidige rooster van aftre-
den ziet er op dit moment als
volgt uit:

A) 2016: Peter van der Ark
B) 2017: Piet van Dongen
en Reginald Kluijtmans
C) 2018: Daniel Aarts
D) 2019: Yvonne Oudshoorn
en Jan Wildeboer

Dat betekent dat dit jaar Peter 
van der Ark aftredend is. Peter 
heeft aangegeven zich her-
kiesbaar te stellen voor een 

Toelichting agenda 
jaarvergadering
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nieuwe periode van 3 jaar.

Daarnaast heeft Yvonne Oud-
shoorn aangegeven te willen 
stoppen met haar bestuursac-
tiviteiten. Wij willen haar vanaf 
deze plaats ontzettend bedan-
ken voor vele jaren van inzet.

Tot slot heeft Ton van Tilburg te 
kennen gegeven dat hij wil toe-
treden tot het bestuur. Hij stelt 
zich dus beschikbaar voor mini-
maal een periode van 3 jaar.

Mochten er meer leden geinte-
resseerd zijn in een bestuurs-
functie, dan kunnen zij dit tot 10 
minuten voor aanvang van de 
vergadering kenbaar maken.

Ad 9.
De kascommissie dient te be-
staan uit twee leden, welke ge-
kozen worden tijdens de
ledenraad. Leden van de kas-
commissie mogen geen deel
uitmaken van het bestuur. 

Gebruikelijk is het om ook een 
reservelid te benoemen. Reser-
velid was Louk Beduwe.

Leden van de kascommissie
mogen maximaal 2 achtereen-
volgende jaren de kas controle-
ren.

Het rooster van aftreden ziet er
als volgt uit:

- Wil van der Sanden 2e jaar
- Pierre Oomes 1e jaar

Wil van der Sanden is dus af-
tredende en niet herkiesbaar.  
Pierre Oomes mag nog een
jaar fungeren in de kascom-
missie. Derhalve dient er een 
nieuw lid gekozen worden en 
een reservelid.

Ad 10.
Graag willen we met u over het
volgende van gedachten wisse-
len:

-We zouden als bestuur graag
zien dat er weer enkele bak-
kenschouwen worden geor-
ganiseerd. de eerste afspra-
ken worden binnkort gemaakt 
maar  vooruit plannen kan geen 
kwaad.

Voor de leden die niet weten 
wat een bakkenschouw is: we 
(leden siervis ) komen bij u thuis 
om naar uw bak te kijken en er 
over te praten. Ook kunt u dan 
advies van diverse leden inwin-
nen bij het verbeterenvan uw 
bak. Als u denkt dit is mij te duur 
dan valt dit wel mee, wij van het 
bestuurzijn van mening dat het 
de leden niets kosten mag, U 
kunt achteraf bij de penning-

meester € 15,00 declareren 
voor de gemaakte kosten voor 
de catering.

-Daarnaast zouden we graag
enkele excursies willen organi-
seren b.v. discus kwekerij dis-
cuspassie, en dan eventueel
ook nog naar een openbaar 
aquarium b.v. Burgers Zoo. Ook 
als u ideeen heeft mbt de ver-
dere invulling van het jaarpro-
gramma horen we dat graag.

-In januari hebben Jan en Re-
ginals een voorstel gedaan mbt  
de toekomst van de keuringen 
en hoe dat meer in eigen hand 
te krijgen (zie verslag op blz. 
7) Graag wisselen we hierover 
met u van gedachten over dit 
voorstel.

-Afgelopen jaar hebben we een 
kortingsregeling gehad mbt 
werven van leden. Vraag: Hoe 
gaan we hiermee om? 
 
Ad 11.
Voorstellen van de leden kun-
nen worden ingediend voor 
aanvang van de vergadering en 
zullen ter stemming worden ge-
bracht.

Ad 12.
Dit agendapunt zal tijdens de 
vergadering worden verduide-
lijkt.
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Notulen jaarvergadering 2015

Er zijn 15 aanwezigen 
op de jaarvergadering. 
Zij tekenen allemaal de 

presentielijst.

1. De in en uitgaande stukken 
gaan met namen over de NBAT 
. Het gaat zeer slecht met de 
NBAT. De voorzitter is nu opge-
stapt. Het goede nieuws is dat 
het pand aan de Havenstraat 
in Hilversum is verkocht en de 
bond hierdoor geen schulden 
meer heeft. De verenigingen 
moeten zelf bijhouden, wie er 
wel en niet lid is van de NBAT. 
Aan de hand hiervan wordt de
contributie berekend.

2. Verslag van de secretaris. 
In 2014 konden we een aan-
tal nieuwe leden verwelkomen. 
Ook is het activiteiten niveau 
hoog. Dat bleek weer bij de 
goede opkomst bij de beurs. 
In 2015 zal het ledental waar-
schijnlijk afnemen. Dat heeft
voor een groot deel te maken 
met veroudering van het leden-
bestand.

Het bestuur blijft van mening 
dat het blijven organiseren van 
activiteiten een goede houvast 
naar de toekomst brengt. Dat 

zal ons onderscheiden van het 
internet.

a. De leden geven aan het ko-
mende jaar wat meer excursies 
te willen. Voorstellen zijn:
Aqua Beek, Zoo Zajac en een 
mooie dierentuin. Er wordt wel
opgemerkt dat de belangstel-
ling voor de excursie naar Bou-
logne in juni 2014 zeer klein
was, hoewel dit echt de moeite
waard was.

b. Er zijn nog een flink aantal
dia’s. Die willen we voor ee 
deel digitaliseren. Ook kunnen
we een deel presenteren. Een
soort nostalgische avond. Re-
ginald en Peter beschikken nog
over een dia-apparaat.

c. PS: Kees van Tilburg
heeft aangegeven dia’s te wil-
len digitaliseren. We hebben 
echter geen goede apparatuur. 
Gaan we een oplossing voor 
zoeken.

3. Piet presenteert het financië-
le overzicht. Dat ziet er goed uit 
en we hebben het jaar met een 
positief resultaat kunnen afslui-
ten. Hij geeft ook uitleg over de 
betalingen aan de NBAT in de 

afgelopen jaren. Over 2014 en 
2013 is betaald. Omdat er over 
2012 geen nota was en er ook 
geen activiteit van de NBAT 
was waar te nemen, is alleen 
voor de levering van “Het Aqua-
rium” betaald.

a. Reginald vraagt of er een 
voorziening wordt getroffen 
voor de volgende tentoonstel-
ling. Dat zal vanaf het komende
jaar worden gedaan. Er is ei-
genlijk ook voldoende budget 
en we kunnen weer een ten-
toonstelling organiseren als we
dat willen.

b. Er is weer wat ruimte voor ad-
verteerders. Er komen helaas 
geen fysieke winkels bij. Daar-
om zal worden gevraagd of ook 
deelnemers aan de beurs wil-
len adverteren (PS. Er is door 
Yvonne een afspraak met Van 
Keulen Cichlids gemaakt)

4. De kascommissie, bestaan-
de uit Wil van de Sande en 
Christ van Dongen, heeft bij 
Piet de kas gecontroleerd. De 
kas is prima op orde en klop-
pend. De penningmeester 
wordt daarom gedechargeerd
voor het jaar 2014.
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5. Yvonne wordt herkozen als 
bestuurslid. Ook jan wordt her-
kozen, maar wordt ook direct in 
zijn functie als voorzitter herko-
zen.

6. Jan laat weten dat er door 
het aftreden van Ronald Bos-
sers een vacature binnen het 
bestuur is. Belangstellenden 
worden uitgenodigd contact op 
te nemen met Jan. Zij kunnen 
ook eens een tijdje meelopen 
om te zien of het wat voor hen 
is.

Het nieuwe rooster van aftre-
den ziet er nu als volgt uit:

A) 2016:
Peter van der Ark
B) 2017:
Piet van Dongen,
Reginald Kluijtmans
Daniel Aarts
C) 2018:
Yvonne Oudshoorn
Jan Wildeboer

7. De kascommissie voor 2015 
zal bestaan uit Wil van de San-
de (2de jaar), Pierre Oomes 
(1ste jaar en Louk Beduwe (re-
serve)

8. Voorstellen van het bestuur:
We willen weer bakkenschou-
wen organiseren. Peter vd Ark 
meldt zich aan. Wie volgt.

9. Evaluatie van de beurs.
a. Ten eerste gaan we met alle 
hulpkrachten nog samenzitten 
om te evalueren.

b. Intussen heeft Peter contact 
opgenomen met het Oelbert en 
zij waren zeer tevreden over de 
organisatie en hoe we het heb-
ben achtergelaten.

c. Opmerkingen en suggesties
van de leden:
i. Meer structuur brengen in de 
taken
ii. Dendrocare wil volgende 
keer wel in het donker staan 
met hun paludaria. Die komen 
dan goed tot hun recht.
iii. Kunnen we stands plaat-
sen in de gangen tussen de 
2 zalen om zo een natuurlijke 
overgang te maken. iv. Stands 
met visvoer stonden te veel bij 
elkaar.

10. Rondvraag:
a. Alle leden worden uitgeno-
digd na te denken over een 
thema voor de volgende ten-
toonstelling.
b. Kan het bestuur een nieuwe 
adreslijst doorsturen. Ja, dat 
kan.
c. Peter controleert correctheid
mailadres Henry Govaerts.
d. Komt er nog een ledenpas 
van de NBAT. We hebben daar 
geen inzage in. We kunnen wel 
een ledenpas voor de Siervis 

maken. Er zijn al veel bedrijven 
waar we als lid korting kunnen 
krijgen. Dit wordt een actie voor 
het bestuur.

Verslag van 
de secretaris 
over 2015

Per 1-1-2015 hadden we 
43 leden. Per 1-1-2016 
hebben we 42 leden. In 

feite zijn we dus redelijk sta-
biel. Het aantal bezoekers op 
de verenigingsavonden blijft 
goed. Meestal zijn rond de 20 
leden aanwezig.

De beurs op 25 januari 2015 
was een uitdaging. Voor het 
eerst in ons nieuwe onderko-
men in het Oelbert gymnasi-
um. Het aantal bezoekers was 
goed. Het werk om het alle-
maal gedaan te krijgen is wel 
aanzienlijk toegenomen. Dat 
zal ook voor de toekomst een 
uitdaging blijven.

Sjaak Kleinloog heeft meege-
daan met de districtskeuring en 
werd tweede wat in het sterke 
veld een fantastische prestatie 
genoemd mag worden.



 Het complete    tuincentrum



In 2015 hebben we de volgen-
de activiteiten gehad:

5 januari:  
Lezing over LED-verlichting.
25 januari:  
Siervis Nieuwjaarsbeurs
2 februari:  
Jaarvergadering
2 maart:  
Lezing door Willem Heijns over 
Midden-Amerikaanse cichliden
13 april:  
Doe-avond over watersamen-
stelling.

4 mei:  
Lezing over gevaren voor vis-
sen en planten door de heer 
Sanderse.
1 juni:  
Excursie naar discuskwekerij 
Nhamunda
20 juni: 
Excursie naar de zoo van Keu-
len
7 september:  
Excursie naar de Aqua zoo in 
Leerdam.
19 september: 
Huiskeuring

5 oktober:  
Lezing over de Rode zee door 
Peter Oranje
2 november: 
Uitslag van de huiskeuring door 
George Hop
7 december:  
Lezing “bereikbare natuur” 
door Peter van der Ark.

Tot zover

Peter van der Ark
secretaris
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In oktober was ik bij de beurs 
in Vianen. Een mooie beurs 
overigens. Een product dat 

we daar in toenemende mate 
zien, zijn boombladen voor 
op de bodem van het 
aquarium. 

Dat is niet vreemd. Ten 
eerste liggen beken en 
vijvers in de natuur vol 
met bladeren, dus het is 
zeker natuurlijk te noe-
men. Ze bieden veel die-
ren een goede schuilmo-
gelijkheid. Daarnaast verlagen 
de meeste bladeren de pH van 
het water (maken het water 
dus zuurder). En last but not 
least, het is een zeer decora-
tief gezicht. En of je nou een 
gezelschapsaquarium hebt, 
een Zuid-Amerika bak of een 
“stenenbak”, overal ter wereld 
(behalve op de polen) staan 
bomen aan het water en vallen 
er dus bladeren in het water.

Op  de beurs wordt het Catap-
pablad (blad van de amandel-
boom) veruit het meest aan-
geboden. Dit is een vrij groot 
en hard blad. Ik schat in dat 
dit blad relatief lang goed blijft 

Over een notenboom
onder water. Daarnaast zag ik 
dat nu ook de bladeren van de 
walnotenboom worden aange-
boden. Niet gek, wat het is een 
vrij groot blad (ongeveer 15 cm 

lang) en mooi caramelbruin 
van kleur. 

Ik heb de bladeren niet gekocht 
om de eenvoudige rede dat ik 
een walnotenboom in mijn tuin 
heb staan en er in oktober on-
geveer een miljoen van die bla-
deren in mijn tuin lagen. Ik heb 
een aantal mooie exemplaren 
uitgezocht en in mijn bak ge-
daan. En inderdaad, ze staan 
mooi en – belangrijk – ze zijn 
niet giftig. Bij mij begonnen ze 
na 5-6 weken te verteren wat ik 
vrij snel vind. Het is dus geen 
duurzaam blad. Ik heb nu een 
stapeltje in de schuur liggen en 
kan dus aanvullen wanneer ik 

wil. Zo kom ik het jaar wel door. 
En nu ik erop let, ook in mijn 
tuin (warme winter) zijn ze vrij 
snel verteerd.

Zijn er nog andere blade-
ren die je veilig kunt gebrui-
ken? In ieder geval blade-
ren van eik en beuk. Ik vind 
het beukenblad er voor 
een tropisch aquarium het 
meest natuurlijk uitzien. Ik 
ben tijdens mijn verblijf in 
Thailand in het woud geen 
bladvorm tegengekomen, 

die op de eik lijkt.

En verder moeten we maar 
eens proberen wat de natuur 
ons biedt. Ik las op internet dat 
het blad van de haagbeuk giftig 
is. Ik heb vaak elzenproppen in 
mijn filter om het water aan te 
zuren. Dus het lijkt me toe dat 
het blad van de Els eens gepro-
beerd moet worden. Tip: Doet 
dat niet bij je duur gekochte 
vissen in je grote bak, maar in 
een bakje met wat guppen. 

Bij de foto: notenbladeren uit 
mijn tuin. Het papier is A3.

Peter van der Ark
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Ledeninfo

Contributie
Categorie Siervis Siervis + NBAT Siervis + NBAT + Het Aquarium

lid € 35 € 51 € 69
60 + € 30 € 46 € 64

jeugdlid € 30 € 46 € 64

huisgenoot € 15 nvt nvt

U bent donateur vanaf 15 euro per jaar.

Inschrijving geschiedt door storting op Rabobanknummer: NL51 RABO 0156 5821 63 t.n.v.  
A.V. ‘De Siervis’, Oosterhout, of per kas op de verenigingsavond op de eerste maandag van 
de maand. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de volgende maand nadat het 

inschrijfgeld en de contributie is ontvangen. Opzegging van het lidmaatschap kan eenmaal per 
jaar en dient SCHRIFTELIJK te gebeuren voor 1 september van het lopende jaar.

U kunt lid worden door een mail te sturen naar info@desiervis.nl of ga naar onze website: 
www.desiervis.nl



Bezoek ook eens onze adverteerders. 
Dankzij hen kunnen we de vele activiteiten ontplooien en deze nieuws-

brief voor u maken.


