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Wij nodigen u graag uit voor de jaarlijkse

Ledenvergadering 
Datum: maandag 6 februari 2017

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

Agenda jaarvergadering 2017

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen 2016
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 2017 evaluatie
13. Rondvraag

Zie voor toelichting blz. 9

Graag zien we u as maandag 6 februari!

Uitnodiging
maandag 

 2 januari 2017
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Verslag van de 
verenigingsavond 

van 2 januari
door Peter van der Ark

Jan begon de 
avond met 
ons allen 

een voorspoedig 
2017 te wensen. 
Toch ook een slecht 
bericht. Onlangs is 
ons oud-lid Louis 
Hirdes op 85-jarige 
leeftijd overleden.  Tot 
voor zeer kort was hij 
ondanks zijn zwakke 
gezondheid nog vaak 
bij onze verenigings-
avonden. 

De microfoon was daar-
na voor Reginald. Tijdens 
het bezoek aan de aqua-
zoo in Leerdam hadden 
we een heleboel foto’s 
gemaakt, zowel met de 
smartphone als met (goe-
de) camera’s.  Reginald 
opende met een mooie foto 
die hij maakte van een blik-
sem die insloeg  in een toren 
bij Breda. Een toevallige foto, 
wat maar weer eens aangeeft 
dat niet alleen de techniek 
telt, maar ook het moment. 
Daarnaast moet je niet afgaan 
op wat je ziet op het schermpje 

van je camera. Ga goed kijken 
op het scherm van je computer. 
Dan zie je echt wat je hebt ge-
daan.

Reginald gaf ons het advies om 
eens goed naar instructie web-
sites voor fotografi e te gaan. 
Een goede is www.digitalefoto-
grafi etips.nl.

De kern van de boodschap is 
dat sluitertijd, ISO (lichtgevoe-
ligheid) en diafragmaopening 
aan elkaar gekoppeld zijn. Als je 
een kortere sluitertijd hebt moet 
je een grotere lensopening (la-
ger diafragma getal) hebben of 
een hogere ISO nemen. Echter, 
een hogere ISO leidt tot meer 
ruis. Een grotere lensopening 
leidt tot minder scherptediepte.  
Een automaat kiest een beetje 
middle-of-the-road. Met een be-
tere camera kan je zelf instellin-
gen maken. Heb je een snelle 
vis, dan moet je een korte slui-
tertijd nemen. Om dat te doen 
moet je de lens meer openen 
en hierdoor wordt het moeilijk 
het hele dier scherp te krijgen. 
Maar een foto wordt al een stuk 
beter als het oog van de vis 
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scherp is. Dat geldt ook als we 
mensen fotograferen, daar wil 
je ten minste het gezicht scherp 
hebben.

Het probleem met smartphones 
is dat ze standaard een grote 
lensopening kiezen (diafragma 
2.2) en ISO 800. Als je de foto’s 
niet te veel wilt uitvergroten, 
kom je daar toch wel een eind 
mee.  Bedenkt dat je tegen-
woordig camera’s hebt die wel  
ISO 25000 kunnen hebben.

Nu het scherp stellen. Autofo-
cus lenzen hebben voordelen 
en nadelen. Het nadeel is dat 
ze bij voorkeur scherp stellen 
op de krassen in de ruit van het 
aquarium. En krasje heb je in 
veel aquaria toch wel. Voordeel  
is dat je vaak een macro-func-
tie hebt en van dichtbij objec-
ten scherp kunt krijgen. Bij een 
spiegelrefl ex moet je daar een 
speciale macro-lens voor ko-
pen. Echter, bij een spiegelre-
fl ex kan je perfect op de vis of 
plant scherp stellen.

Bij aquariumfotografi e speelt 
dan ook nog het probleem van 
refl ectie. Personen of lichtbron-
nen in de buurt zijn zichtbaar op 
je foto. Maak daarom je omge-
ving donker en fl its bij voorkeur 
niet. Zorg zelf voor donkere 
kleding zodat je jezelf niet ziet 
staan in de ruit.

Ten slotte nog iets over belich-
ting. Camera’s hebben 3 belich-
tingstanden. 
• Matrix. Het gemiddelde 
wordt berekend over 5 vlakken 
van het beeld. 
• Spotmeting. Alleen een 
vierkante cm in het centrum 
wordt als referentie genomen
• Centrum: Het centrum 
deel van het vlak wordt als be-
lichting gekozen.

 Voor aquariumfotografi e kan je 
het beste werken met centrum-
meting. Dat voorkomt bijvoor-
beeld dat toppen van planten 
overbelicht worden. En daar-
naast dat je het onderwerp van 
je foto goed belicht wordt.

En nu de fotowedstrijd. Alle 
aspecten die Reginald had uit-
gelegd , waren terug te vinden 
in onze foto’s. Door  gebruik te 
maken van zijn Photoshop pro-
gramma kon hij door uitvergro-
ting laten zien welke foto’s echt 
scherp waren en welke compo-
sities heel goed waren. 

Er bleven twee  heel goede  
foto’s over. Een foto van een 
Congozalm gemaakt met ipho-
ne door Rinaldo Lips en een 
foto van een koraalvis gemaakt 
door Wim van Ham gemaakt 
met spiegelrefl ex camera. We 
kwamen met zijn allen niet tot 
een keuze en we hebben er 

daarom 2 categorieën van ge-
maakt. Een camera categorie 
(winnaar Wim van Ham) en een 
smartphone categorie (winnaar 
Rinaldo Lips). Zie volgende 
bladzijde.

Het was weer een boeiende 
avond. Met dank aan Reginald 
en Jan voor de lezing en vak-
kundige jury.

@@@@@@@@

Volgende bladzijde: 

boven:
Rinaldo Lips

Onder: 
Wim van Ham

@@@@@@@@
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Ad 2.
De notulen van de 
vorige ledenverga-
dering van februari 
2016, kunt u vinden 
op pagina 19.

Ad 3.
De in en uitgaande 
stukken zullen niet 
worden besproken, 
maar liggen voor een-
ieder ter inzage bij de 
secretaris. Alleen be-
langrijke stukken wor-
den door de secretaris 
op deze vergadering be-
sproken, dit in verband 
met de beschikbare tijd.

Ad 4.
Het verslag van de secre-
taris vindt u elders in dit 
blad. (pagina 17)

Ad 5.
Het verslag van de penning-
meester wordt uitgereikt aan 
de aanwezigen. Het wordt 
niet gepubliceerd in deze 
nieuwsbrief. De penningmees-
ter geeft hierover uitleg en be-
antwoordt eventuele vragen.

Ad 6.
De kascommissie heeft ten hui-
ze van de penningmeester de 
kas gecontroleerd en doet hier-
van verslag.

Ad 7.
De begroting over het jaar 2017 
wordt aan alle aanwezigen, na 
toelichtingen eventuele vragen, 
ter goedkeuring voorgelegd.

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

A) 2017: Piet van Dongen
en Reginald Kluijtmans
B) 2018: Daniel Aarts
C) 2019: Ton van Tilburg
en Jan Wildeboer
D) 2020: Peter van der Ark

Dat betekent dat dit jaar Re-
ginald Kluijtmans en Piet van 
Dongen aftredend zijn. Zij heb-
ben beiden aangegeven zich 
herkiesbaar te stellen voor een 
nieuwe periode van 3 jaar.

Mochten er meer leden geinte-
resseerd zijn in een bestuurs

Toelichting agenda 
Jaarvergadering

2017
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Vervolg van pag. 9

functie,dan kunnen zij dit tot 10
minuten voor aanvang van de 
vergadering kenbaar maken.

Ad 9.
De kascommissie dient te be-
staanuit twee leden, welke 
gekozenworden tijdens de le-
denraad. Leden van de kas-
commissie mogen geen deel 
uitmaken van het bestuur.

Gebruikelijk is het om ook een
reservelid te benoemen. Reser-
velid was Theo van Kan.

Leden van de kascommissie 
mogen maximaal 2 achtereen-
volgende jaren de kas contro-
leren. Het rooster van aftreden 
ziet er als volgt uit:

- Pierre Oomes 2e jaar
- Loek Beduwe 1e jaar 

Pierre Oomes is dus aftredende
en niet herkiesbaar. Loek Bedu-
we mag nog een jaar fungeren 
in de kascommissie. 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:

- Keuring:
 Voorstel van het bestuur is, om 
de fotografi e te integreren in het 
jaarprogramma als de huiskeu-
ring om de een of andere reden 
geen doorgang kan vinden.  Of 
iemand moet een andere oplos-
sing hebben voor de huiskeu-
ring. ( dit jaar is de huiskeuring 
geregeld Adrie Holstein  9 sep-
tember ). 

Er zouden meer leden mee 
moeten doen en dan kunnen 
er van het bestuur minder mee 
gaan doen. De laatste jaren wa-
ren er van het bestuur te veel 
deelnemers, dit zouden er ei-
genlijk niet meer moeten zijn 
dan twee, en dan 3 of vier le-
den.

- Tentoonstelling 2018:  
Graag willen we tijdens de jaar-
vergarieng van gedachten wis-
selen over het aanstaande 40 
jarige jubileum in 2018. Wie 
biedt zich aan om vanaf het be-
gin te helpen met het organise-
ren van de tentoonstelling(dit is 
dan niet geheel vrijblijvend maar 
schept wel enige verplichtingen 
voor de personen die zich daar-
voor opgeven), en welke ideeen 
leven er bij de leden mbt het 
programma.

Ad 11.
Voorstellen van de leden kun-
nenworden ingediend voor 

aanvang van de vergadering 
en zullen ter stemming worden 
gebracht.

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

Tot zover, mochten er nog vra-
gen zijn nav deze toelichting 
dan vernemen wij dat graag 
van u.

@@@@@@@@@@@



 Het complete    tuincentrum





AV De Siervis - pagina 17    

Per 1-1-2016 hadden we 
42 leden. Per 1-1-2017 
hebben we 45 leden. 

Een mooie groei dus in een tijd-
perk waarin de meeste vereni-
gingen achteruit gaan. 

De meerderheid van de leden is 
geen lid meer van de NBAT. Het 
functioneren van de NBAT baart 
ons ook zorgen. Het aantal be-
zoekers op de verenigings-
avonden blijft goed. Meestal 
zijn rond de 20 leden aanwezig.

De beurs op 24 januari trok 
meer bezoekers dan ooit. We 
hopen die groei vast te kunnen 
houden. Administratief en orga-
nisatorisch lukt het goed. Maar 
door de veroudering van ons 
ledenbestand wordt het moeilijk 
om voldoende mensen te vin-
den die kunnen helpen met op-
bouw en afbraak. Een zorg voor 
de toekomst.

Sjaak Kleinloog en Jan Wilde-
boer hebben meegedaan met 
de districtskeuring en werden 
derde en vierde. 

We spelen dus nog steeds een 
goed woordje mee.

In 2016 hebben we de volgende 
activiteiten gehad:

4 januari:  Films uit het ar-
chief van de Siervis.

24 januari:  Siervis Nieuw-
jaarsbeurs

1 februari:  Jaarvergadering

7 maart:  Lezing door de 
heer Sanderse, tropische juwe-
len achter glas

4 april:  Doe-avond over 
een aantal specifi eke proble-
men van leden.

2 mei:  Lezing over vij-
vers door Leo Brand.

6 juni:  Excursie naar de vennen 
van Oisterwijk

5 september: Lezing over Azia-
tische vissen door Peter Oranje.

1 oktober: Excursie naar 
Burgers Zoo

Verslag van de secretaris 
over het jaar 2016

3 oktober:  Lezing over Ron-
nie Woeltjes over Killivissen

8 oktober Huiskeuring door 
George Hop

7 november: Uitslag van de 
huiskeuring door George Hop

12 december:  Fotografi e-
avond in de Aquazoo Leerdam.

Peter van der Ark
secretaris

@@@@@@@@
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Aanwezig: 19 leden. Alle aanwezi-
geleden tekenen de presentielijst.

De avond begint met
een aantal mededelingen:
• Op 14 maart is er bakkenschouw 
bij Sjaak Kleinloog.
• Jan herinnert George Hop eraan 
de diploma’s van 2015 nog te stu-
ren.

De vergaderagenda:
1. De notulen van vorig jaar wor-
den door Peter voorgelezen. Daar-
op komen een paar vragen en sug-
gesties:

a. � eo van Kan hee�  dia’snen een 
video die nog analoognzijn maar 
heel mooi. Met Tonnvan Tilburg 
gaat hij ze digitaliseren.

b. Om meer adverteerderste krij-
gen, stuurt Peter een overzicht van 
de prijzen voor een advertentie 
naar alle leden.

c. We kunnen de deelnemers aan 
de beurs vragen een advertentie te 
plaatsen.

d. Het bestuur zal periodiek de le-
denlijst als excel naar de leden stu-

Geplaatst t.b.v. de jaarvergadering 6 februari a.s.

Verslag van de ledenvergadering 
van 1 februari 2016

ren.

e. De notulen van 2015 worden 
goedgekeurd.

2. Peter gee�  een toelichting op het 
verslag van de secretaris van 2015. 
Ook dit wordt goedgekeurd door 
de vergadering.

3. Piet presenteert het � nancieel
verslag over 2015. Het vermogen 
van de vereniging is weer toegeno-
men. Dit wordt veroorzaakt door 
de beurs. Zonder beurs zouden we 
net uitkomen. We moeten daarom
de � nanciën ook zonder beurs on-
der controle houden. De beurs zou 
immers, b.v. door weersomstan-
digheden eens niet door kunnen 
gaan.

4. De kascommissie bestond uit 
Pierre Oomes en Wil van der San-
den. Zij hebben na controle de 
� nanciële administratie akkoord 
bevonden. Het bestuur dan Pierre 
en Wil voor hun inspanning.

5. Piet presenteert de begroting
voor volgend jaar. De
begroting bedraagt €2727,-. Er
is een groter bedrag uitgetrokken

voor activiteiten. Het bestuur wil 
dat ons vermogen nog meer wordt 
besteed aan activiteiten voor de le-
den. De begroting wordt door de 
vereniging goedgekeurd.

6. In de discussie over de begroting 
komt het volgende naar voren:
a. Piet gaat na over welke periode 
pension Ter Aalst zijn advertentie 
hee�  betaald.

b. We moeten actief leden werven. 
We kunnen dit doen via onze fa-
cebook-pagina en website en via 
� yers bij de handel.

7. Ton van Tilburg wordt unaniem 
gekozen tot bestuurslid van onze 
vereniging. Hij is van harte wel-
kom. Ton zal zich naast de ander 
bestuurstaken specialiseren in het 
beheer van de website.

8. Yvonne Oudshoorn treedt af 
als bestuurslid. Helaas moet ze op 
deze avond werken. Jan dankt haar 
hartelijk voor het grote staat van 
dienst voor de vereniging en me-
moreert ook haar bijzondere inzet 
bij de organisatie van de beurs.
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9. Peter wordt unaniem herbe-
noemd na periodiek a� reden.

Het rooster van a� reden ziet er
nu als volgt uit:
A) 2017: Piet van Dongen
en Reginald Kluijtmans
B) 2018: Daniel Aarts en Jan
Wildeboer
C) 2019: Ton van Tilburg en Peter
van der Ark

10. De nieuwe kascommissie
bestaat uit Pierre Oomes (2e jaar) 
en Louk Beduwe (1e jaar). Reserve 
is � eo van Kan.

11. Bakkenschouw:
a. 14 maart: Sjaak Kleinloog
b. Voorjaar: Peter van der Ark
c. Na de zomer: Ton van Tilburg

12. Wensen voor activiteiten.
Eigenlijk het leukste deel
van de avond:

a. De tentoonstelling van
2018 lijkt ver weg, maar we
moeten nu al plannen gaan maken.

Enkele goede ideeën worden naar 
voren gebracht:
i. 1 of 2 grote bakken, b.v. een oe-
veraquarium en een bak met steen 
en veel stroming.
ii. Aquascaping tentoonstelling
iii. Afspraak maken met een
dierentuin om daarna de bakken
over te nemen

iv. Speciale avond voor tentoon-
stelling organiseren
v. Louk wil ivm naderend pensi-
oen van zijn contact bij de lijmfa-
briek graag tijdig een plan weten. 
Hij kan dan nog lijm regelen

13. Interne keuring:
a. Er komt een groot tekort aan 
keurmeesters via de NBAT.
b. Daarom willen we zelf gaan keu-
ren, maar het is geen wedstrijd
c. Het idee is je bak te volgen en er 
3-4 keer over een jaar foto’s van te 
maken. Zo ben je niet van één tijd-
spunt a� ankelijk en zien we het 
ontwikkelingsproces van je bak.
d. Peter stuurt een uitnodiging.

14. Avond april:
a. Doe-avond. Problemen door le-
den aan te dragen
b. Leden wordt gevraagd foto’s te 
maken van natuurlijke oevers voor 
ideeën van decoratie
c. Natuurlijke schuilmogelijkhe-
den

15. Een avond over kweken
wordt gewenst

16. In juni kunnen we naar Van 
Keulen in Woudenberg. Wordt 
dan wel op een woensdag

17. Excursies: Zoo Zajac en
Burgers Bush/Ocean

Tot zover het verslag.

Het bestuur wil 
iedereen  be-
danken die zich 
hebben ingezet 
om de Nieuw-
jaarsbeurs van 
22 januari jl. tot 
een succes te 

maken. 

We hebben een 
recordaantal be-
zoekers gehad 
tijdens de 12e 
versie van deze 

beurs. 

Daarom gaan we 
inzetten op een 
minstens net zo 
geslaagde beurs 
in ons jubileum-

jaar 2018.



AV De Siervis - pagina 22    

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.




