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Uitnodiging
Wij nodigen u graag uit voor de jaarlijkse:

ledenvergadering
Datum: maandag 3 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

Agenda
jaarvergadering 2020
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen 2019
3. In – uitgaande stukken
4. Verslag van de secretaris
5. Verslag penningmeester 2019
6. Verslag van de kascommissie
7. Begroting 2020
8. Verkiezing bestuursleden
9. Samenstellen nieuwe kascommissie
10. Voorstellen van het bestuur
11. Voorstellen van de leden
12. Nieuwjaarsbeurs 2020 evaluatie
13. Rondvraag
Zie voor toelichting blz. 10

Graag zien we u as maandag 3 februari!
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Verslag van de
verenigingsavond
van
6 januari jl

H

et
was
weer hel e m a a l
vol tijdens deze
verenigingsavond
en daar zijn we als
bestuur
natuurlijk
heel blij mee. En ook
onze spreker Adrie
van Holstein. Het is
voor een spreker natuurlijk heel fijn als hij
voor een volle zaal kan
spreken.

Dat is in de praktijk lastig, omdat we voor de excursie voldoende lang licht moeten hebben.

Jan Wildeboer begon
met iedereen een heel
voorspoedig 2020 toe
te wensen en te vragen naar onderwerpen
voor het komende jaar.
Er is een voorstel om een
spreker te zoeken die kan
praten over koud water
vissen. Daarnaast is er de
vraag of de excursie die in
juni wordt georganiseerd,
naar een andere maand
kan.

Taxonomen kijken naar de
plaatsing van de kieuwen,
poten en scharen. Maar voor
onze hobby is ook het gedrag
van belang. Kreeften leven
meer verscholen en zijn vaak
nachtdieren. De paring is ook
anders. Is paring bij garnalen
een voorzichtige bezigheid, bij
kreeften meer een overval op
het vrouwtje. Kreeften kunnen
zich ook achterwaarts bewegen in hun schuilplaats.

Na de huishoudelijke mededelingen, was het de beurt aan
Adrie van Holstein voor zijn lezing over garnalen en kreeften.
Het verschil tussen kreeften en
garnalen is niet altijd duidelijk.
Het gaat niet over de grootte.
Er zijn reusachtige garnalen en
piepkleine kreeften.
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Garnalen bewegen alleen voorwaarts.
Als we naar de garnalen kijken
dan zien we voor onze hobby
meestal de (Neo)(Para) Caridina soorten en de waaierhand
garnalen. De grotere Macrobrachium soorten kan je maar
beter niet nemen, het zijn echte rovers.
De kleine Caridina soorten
worden het meest gehouden
en ze worden geweekt in de
meest bonte kleuren. Dat gaat
gepaard met soms buitenissige prijzen voor een kleine garnaal. De wilde vorm, uit China is eigenlijk best wel mooi
zwart-wit. Al het andere is
kweek. Het wordt geadviseerd
om de Caridina’s niet samen
te houden met grote vissen en
als je ze wilt kweken kan je ze
beter apart houden. De jongen
zijn immers bijzonder klein en
vaak voer voor de vissen. Als je
kweekt in een kleine bak zorg
dan voor een binnen filter met
open, uitwendige sponsfilters.
De jongen kunnen dan niet opgezogen worden.
Voor de waaierhandgarnalen is
stroming belangrijk. Zij gaan in
de stroming zitten en halen zo
met de waaiers hun voer uit het
water.

Adrie gaf een goed overzicht
over hoe je garnalen het beste
kunt houden:
•
Water: pH rond 7, KH: 3
tot 4 en 300 microsiemens is
meestal goed.
•
Zorg voor zuurstofrijk
water, maar voorkom te vers
water. Daar kunnen ze niet
goed tegen.
•
Als bodem kunnen zand
en grind prima zijn, maar er
wordt ook speciale garnalen
bodem op kleibasis verkocht.
Dat is ook een bodem die gebruikt wordt voor het kweken
van bonsai boompjes.
•
Voedsel: Er is kant en
klaar voer te koop, maar er kan
veel meer. Groenten is prima,
koolsoorten even blancheren.
Verse brandneteltoppen zijn
een delicatesse voor ze. Wel
even in kokend water leggen
om de netels te verwijderen. En
ten slotte: blad van de moerbeiboom, als je er tenminste
aan kunt komen.
Als je garnalen houdt, voorkomen dan in je aquarium hydra’s, planaria’s (te bestrijden
met Flubenol 5%, stamoplossing 1 gram op 100 ml osmosewater. 1 ml stamoplossing

per 5 liter water. Herhalen na
5 dagen), bloedzuigers, libelle larven, mosselkreeftjes en
cyclops. Zij kunnen allemaal
tussen de schilden van de garnalen gaan zitten of zelfs de
garnalen doden.
De tweede helft van de avond
was voor de kreeften. Het beste houdbaar zijn leden van het
geslacht Cambarellus. Soorten
van de geslachten Procambarus en Cherax zijn alleen geschikt voor een eigen speciaal
aquarium. Adrie liet ook hier
vele soorten de revue passeren. Hier is veel minder sprake van kweekvormen en dat is
ook niet nodig. We zagen wonderbaarlijk mooi gekleurde wilde soorten.

Toch eens het proberen waard
als je nog eens een aquarium
over hebt om er een paar te
houden. Geef ze wel voldoende schuilplaatsen.
Het was een interessant en ook
leuke avond met veel humor.
Iedereen ging weer tevreden
huiswaarts.
Peter van der Ark

######
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Hettuincentrum
complete

Toelichting
agenda
jaarvergadering
Ad 2.
De notulen van de vorige ledenvergadering van februari 2019, kunt u vinden op pagina 16 .
Ad 3.
De in en uitgaande stukken zullen niet worden besproken, maar liggen voor eenieder ter inzage bij de secretaris. Alleen belangrijke stukken worden door de secretaris
op deze vergadering besproken, dit in verband met de
beschikbare tijd.
Ad 4.
Het verslag van de secretaris vindt u elders in dit blad. (pagina 14 )
Ad 5.
Het verslag van de penningmeester wordt uitgereikt aan de
aanwezigen. Het wordt niet gepubliceerd in deze nieuwsbrief. De penningmeester geeft hierover 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 2020 wordt aan alle aanwezigen, na
toelichtingen eventuele vragen, ter goedkeuring voorgelegd.
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Leden van de kascommissie
Ad 8.
Het rooster van aftreden ziet er mogen maximaal 2 achtereenvolgende jaren de kas controop dit moment als volgt uit:
leren.
A)
2020: Peter van der Ark
B)
2021: Piet van Dongen
en Reginald Kluijtmans
C)
2022: Daniel Aarts
D)
2023: Jan Wildeboer
(moet dan in functie gekozen worden)

Dat betekent dat Peter van der
Ark dit jaar aftredend is, hij stelt
zich wederom beschikbaar
voor een nieuwe periode.
Als er een lid is die graag tot
het bestuur wil toetreden dan
kan hij of zij zich op geven bij
iemand van het huidige bestuur, het aanmelden voor een
bestuursfunctie kan tot 20.00
uur bij een van de zittende bestuursleden.
Ad 9.
De kascommissie dient te bestaan uit twee leden, welke
gekozen worden tijdens de ledenraad. Leden van de kascommissie mogen geen deel
uitmaken van het bestuur.

organiseren. Smaakt dit naar
meer? Zo ja, dan willen we voor
komend jaar tenminste twee
bakkenschouwen (medio mei
en november) gaan plannen tijHet rooster van aftreden ziet er dens de vergadering. Wie meldt
als volgt uit:
zich aan?
- Wim Jonk, 2e jaar
- Charles Verhoosel, 1e jaar
Ad 11.
Voorstellen van de leden kunWim Jonk is dus aftredend en nen worden ingediend voor
niet herkiesbaar. Charles Ver- aanvang van de vergadering en
hoosel mag nog een jaar fun- zullen ter stemming worden gegeren in de kascommissie. bracht.
Derhalve dient er een nieuw lid
gekozen worden en een reser- -Lezing Koudwater:
ve lid.
Er is het vorig jaar gevraagd om
iets te kunnen doen met koudAd 10.
waterdieren, er is naar gekeken
Graag willen we met u over het en op dit gebied is er hoegevolgende van gedachten wis- naamd niets te vinden. Heeft
selen:
iemand een link of idee mbt
dit onderwerp? We horen het
-Jaarprogramma en Keuring:
graag!
Het bestuur heeft de vrijheid
genomen om het jaarprogram- Ad 12.
ma voor een groot deel van het Dit agendapunt zal tijdens de
jaar in te vullen. Dit ook i.v.m. vergadering worden verduideafspraken die op tijd gemaakt lijkt.
moeten worden met sprekers
en ook evt. te regelen excursies. Neemt niet weg dat er Tot zover, mochten er nog vrazeker voldoende tijd over blijft gen zijn n.a.v. deze toelichting
voor inbreng van leden tijdens dan vernemen wij dat graag van
deze vergadering.
u.

Gebruikelijk is het om ook een
reserve lid te benoemen. Reserve lid afgelopen jaar was -Bakkenschouw
Afgelopen jaar hebben we
Paul Tas.
twee bakkenschouwen mogen

@@@@@@
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Verslag van de secretaris
2019

N

a de drukte van het
40-jarig bestaan in
2018, was 2019 een
jaar om even bij te komen.
Maar wat heet. Onze tentoonstelling stond nog tot einde
januari en moest daarna worden afgebroken. Dat ging door
de hulp van velen in een hoog
tempo. Maar daarvoor was er
ook nog de beurs die op 27
januari werd gehouden. Vele
belangstellenden konden dus
zowel naar de tentoonstelling
als naar de beurs komen. Misschien daardoor was de beurs
de best bezochte ooit.
Per 1-1-2019 hadden we 46
leden. Per 1-1-2020 hebben
we 48 leden. Dat is een lichte
groei. Dat is mooi, vooral kijkend naar de ons omringende
verenigingen. Het aantal bezoekers op de verenigingsavonden blijft goed. Meestal
zijn meer dan 20 leden aanwezig. Dat is ook voor onze sprekers leuk merken we.
We blijven goed presenteren

tijdens de keuringen. Sjaak
Kleinloog deed zelfs mee aan
de landelijke keuring en werd
10de van het land. Ook tijdens
de verenigingskeuring in het
najaar ontvingen alle deelnemers een bondsdiploma wat
aangeeft dat het niveau binnen
de vereniging hoog ligt.
Daarnaast hebben we in 2019
de volgende activiteiten gehad.
7 januari: Doe-avond “pH-meting en CO2-memesting door
Ludo Stroeken en Ton
Geraerds.

6 mei: Bakkenschouw bij Ina
Terlouw.
3 juni: IVN wandeling in natuurgebied “de Chaamse beek”
2 september: Doe-avond: “Niet
te zien bij de keuring”. Leden
lieten hun eigen aquarium zien
via foto’s.
7 oktober: Lezing door Theo
Vermeegen en Hans Meulblok
over Suriname
12 oktober: Verenigingskeuring
door Bram Rozier

27 januari: Siervis Nieuwjaarsbeurs

4 november: Uitslag van de
huiskeuring door Bram Rozier

4 februari: Jaarvergadering

16 november: Bakkenschouw
bij Mark Dijkers

4 maart: Lezing door Erik Prins
over aquariumchemie
1 april: Lezing door Leo Brand
over tuinvijvers.
4 mei: Excursie naar Zoo Zajac
in Duisburg

2 december: Lezing door Leo
van de Meer over levendbarende vissen.
Peter van der Ark
secretaris
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Verslag van de algemene ledenvergadering
van AV Sier vis op 4 februari 2019
Aanwezig: 20 leden.

D

e avond wordt voorgezeten door Reginald
Kluijtmans omdat Jan
Wildeboer als voorzitter aftredend is en ook weer als voorzitter herkozen wil worden.
NBAT, ingekomen post:
• Peter van der Ark zal een
mail sturen naar alle leden
om hen te vragen of ze het
“Het Aquarium” op papier willen hebben (€25 per jaar) of
digitaal (€4,- per jaar).
• Peter informeert tevoren bij
Theo van Meegen wanneer
de prijsverandering van HA
door wordt gevoerd.
Bestuur, verslagen:
• Het verslag van de secretaris wordt in orde bevonden.
• Piet doet verslag van het financiële jaar 2018. Het verslag wordt in orde bevonden.
De vereniging heeft een acceptabel verlies wat wordt verklaard door de tentoonstelling.

Goed nieuws is dat de beurs
in jan 2019 ongeveer €1300
heeft opgebracht.
• Piet krijgt van de leden het
verzoek een lijst van roe- rende zaken in eigendom van de
vereniging te maken.
• Door ziekte van Piet kan de
kascommissie niet bij elkaar
komen. Dit wordt alsnog na de
jaarvergadering gedaan. Op
4 maart zal hiervan verslag
gedaan worden.
• Piet doet een beroep op de
leden om zoveel mogelijk de
contributie automatisch over
te schrijven. Dat scheelt bankkosten.
Bestuur, samenstelling:
• Jan Wildeboer was reglementair aftredend als voorzitter en wordt met algemene
stemmen herkozen in de functie van voorzitter.
Het rooster van aftreden ziet er
nu als volgt uit:
2020: Peter van der Ark

2021: Piet van Dongen en Reginald Kluijtmans
2022: Daniel Aarts, Mark Dijkers, Rinaldo Lips
2022: Jan Wildeboer (voorzitter, moet volgens statuten in
functie worden gekozen )
Kascommissie:
• De nieuwe kascommis- sie
voor 2019 zal bestaan uit
Wim Jonk (2de jaar), Charles
Verhoosel (1ste jaar) en Paul
Tas (reserve)
Voorstellen van bestuur:
• De nieuwe contributie per 1
januari 2020 wordt €35,-. Dat
wil zeggen dat de 60+ korting
komt te vervallen. De jeugdkorting blijft wel bestaan. Dit
voorstel wordt aangenomen
(19 voor, 1 onthouding).
• Eduard Sandig krijgt een
grotere winkel. We zullen daar
flyers neerleggen en een poster ophangen.
• Er komen 2 bakkenschouwen
in 2019. Bij Ina Terlouw in mei
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en bij Mark Dijkers in november.
• Op 21 september zal de verenigingskeuring
plaatsvinden. Direct melden zich aan:
Mark, Ina, Sjaak, Eduard, Rinaldo en wrs zal Mischa ook
meedoen.
• In mei willen we naar Zoo
Zajac en in juni naar Aqua Beek
of anders een natuurwan- deling bij de Biesbosch of de
Chaamse beek.
Voorstel leden:
• Charles Verhoosel stelt voor
een werkgroep koud water te
beginnen. Onder andere voor
vijvers, salamanders etc.

Evaluatie beurs 2019:
•
Voor de beurs van volgend jaar worden de volgende
evaluatievoorstellen gedaan:
o Flyers in de hal van Vivarium gaan uitdelen
o Maak ook een plattegrond voor de tafels onder de
bladen (wordt al uitgevoerd)
o Zorg voor een coördina- tor
per etage
o Noem in de promotie ook de
lijst van standhouders. Die is
op de website moeilijk te vinden.
o Op geen enkele promotie
mag de Warandelaan nog genoemd worden. Alleen Paterserf.
o Zorg dat standhouders niet
voor 15.00 uur gaan opruimen.

o Maak aan kassiers bij ingang duidelijk vanaf wanneer
mensen gratis naar binnen mogen.
o
Inruimen op zaterdag
laten beginnen om 13.00 uur.
12.30 is te vroeg.
Rondvraag:
• Geef leden een inlogmogelijkheid op de website en
plaats daarachter een kennisbank.
Acties voor bestuur:
• De kast moet na de tentoonstelling worden opgeruimd.
• Peter moet de nieuwe advertentie van Roel van Dongen
naar Reginald sturen.

“#@#@#@#

We kijken met veel plezier terug op de beurs
die we vorige week
mochten organiseren.
Volgende maand een
impressie
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Ledeninfo
Contributie (voor het jaar 2020)

Categorie

Siervis

Siervis + NBAT

Siervis + NBAT + Het
Aquarium (digitaal)

Siervis + NBAT +
Het Aquarium (papieren versie)

lid

€ 35

€ 51

€ 55

€ 76

jeugdlid

€ 30

€ 46

€ 50

€ 71

huisgenoot

€ 15

nvt

nvt

nvt

Het 60+ lidmaatschap vervalt per 1 januari 2020
U bent donateur vanaf 15 euro per jaar.

I

nschrijving 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

Deze nieuwsbrief komt mede
tot stand door de bijdrage van onze
adverteerders.
Dank daarvoor!
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