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Uitnodiging
Wij nodigen u graag uit voor een:

Doe-avond
over het maken van
een Riparium
Datum:
maandag 2 maart 2020
Aanvang:
20.00 uur
Plaats:
Aquariumgek, Leijsenhoek 51
			
Oosterhout. (let op! gewijzigde
				locatie)

T

ijdens onze verenigingsavond van jongstleden
september presenteerden verschillende leden
hun aquarium. Een bijzondere introductie kwam
van Ron van Schijndel. Hij heeft een riparium. Dat is een
vrij laag aquarium, open aan de bovenzijde, waar door
middel van kleine bakjes water minnende landplanten in
gezet worden. Je krijgt dan een aquarium waar bovenuit
dan een weelderige groene compositie groeit. Een combi
van land en water. Omdat dit niet eerder binnen de vereniging is getoond, hebben we Ron gevraagd hier met ons
een doe-avond aan te gaan besteden. En deze avond zal
op 2 maart plaatsvinden. Omdat hij daarbij veel materialen
nodig heeft, zal deze avond niet in het MEK plaatsvinden
maar in de winkel van Eduard Sandig (Aquariumgek) aan
de Leijsenhoek 51, 4901 ER in Oosterhout.
Mocht er nog tijd over zijn, dan herhaalt Peter van der Ark
op verzoek een korte lezing van enkele jaren geleden over
het maken van achterwanden.
Graag zien we u as maandag 2 maart!
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Verslag van de
jaarvergadering
van
3 februari jl

A

anwezig
zijn 21 leden
die
het aanwezigheidsformulier
hebben
ondertekend.

•
Piet van Dongen geeft
verslag van de financiën over
2019. Er is een positief resultaat van €905,-. De details van
het verslag staan in de google
drive. Er zijn enkele vragen:

•
Er zijn geen opmerkingen over de
notulen van 2019.

o
Er is een vraag over de
kosten van de verzekering. Die
was in 2019 hoger omdat we
een extra dekking hadden voor
de tentoonstelling. Piet gaat
onderzoeken of er een goedkopere verzekering is voor verenigingen.

•
Er zijn geen inen uitgaande stukken
op de vergadering.
Documenten van de
Siervis, kunnen digitaal
worden ingezien.
• Ook hebben we inmiddels een digitale lijst
van alle goederen die de
Siervis bezit.
• Peter van der Ark
geeft verslag van de secretaris over 2019. Het wordt
in orde bevonden.

o
De kosten van de website zijn niet genoemd. Die zitten in de overige kosten, maar
zullen in de toekomst apart genoemd worden.
•
Charles Verhoosel doet
mede namens Wim Jonk verslag van de kascommissie. Zij
zijn akkoord met de financiële
administratie en verlenen de
penningmeester decharge. Zij
merken op dat de jaarlijkse
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vergoeding voor de leden van
het bestuur voor hun werk en
onkosten (nu €20,- per jaar)
erg laag is. Een verhoging zou
acceptabel zijn. Het bestuur
neemt dat in overweging.
•
Peter van der Ark wordt
herbenoemd als lid van het bestuur. Het rooster van aftreden
ziet er nu als volgt uit:
A) 2021: Piet van Dongen
en Reginald Kluijtmans
B) 2022: Daniel Aarts, Mark
Dijkers, Rinaldo Lips
C) 2023: Jan Wildeboer
(moet dan in functie gekozen
worden)
D) 2024: Peter van Ark
•
De leden zouden nog
apart vermeld willen zien dat
de inspanningen van het bestuur door de leden bijzonder
gewaardeerd worden. Bij deze.
Het bestuur zegt dank in het
door de leden gestelde vertrouwen.
•
De volgende leden zijn
in 2020 gekozen als lid van de
kascommissie: Charles Verhoosel (2de keer), Paul Tas
(1ste keer) en Pierre Oomes
(reserve).
•
Ina Terlouw geeft een
overzicht van de stand van za-

ken bij de NBAT:

o
Er is anderhalf jaar geleden een enquête uitgevoerd
onder de leden.
o
Als gevolg daarvan zijn
er meer mensen actief geworden binnen de NBAT.
o
Daarnaast is de inhoud
van Het Aquarium verbeterd.
Er komt een commissie die de
kwaliteit van HA gaat controleren.
o
Er komt nu direct antwoord op vragen die via mail
aan de NBAT worden gesteld.
Daarbij is de NBAT-website
verbeterd.
o
De uitslagen van de keuringen zijn nu op youtube te
vinden.
o
Er is een kennistest gekomen op de website alsmede
een vragenbank
o
Er is nu een facebook
groep van de NBAT met 2400
leden. De Siervis is daarbij
aangesloten.
o
De samenwerking met
EATA en SATO is gestopt vanwege de hoge kosten.
o

18 april is de ledenraad

van de NBAT.
•
Voorstellen van de leden:
o
Deeltaken van het bestuur zouden naar taakgroepen
moeten gaan om het bestuur te
ontlasten. B.v beurstaakgroep,
tentoonstellingsgroep etc.
o
Bakkenschouwen:
24
feb bij Daniel. Peter vd Ark
stelt zich kandidaat voor bakkenschouw en ook Charles
Verhoosel voor de zomer. Hij
heeft nl een aantal bijzondere
vijvers. We plannen dus een
vijverschouw bij Charles.
o
Op een zaterdag: Aqua
Beek
o
29 juni: bezoek aan kwekerij Eduard Sandig
o
Ledenexcursie
naar Vivarium

maken

o
Excursie naar Burgers
aquarium
o
Charles Verhoosel wil
een koudwater werkgroep en
een kweek werkgroep opzetten. We gaan hem op gang helpen:

Ledenlijst naar Charles

Charles zet oproep op
website

Stukje hierover in het
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Hettuincentrum
complete

boekje.

Eduard Sandig wil de
kweekgroep graag helpen met
advies.
•
Evaluatie van de beurs
2020
o
Huur een apart lokaal
met een continue presentatie van video en foto’s van de
Siervis.
o

Meer licht in de gangen

o
In overleg met onze verkeersregelaar zorgen voor gehandicapten parkeerplaatsen.
o
Weer loterij met enveloppen met prijzen van de standhouders
o
De prijs van de prijsvraag moeten prijzen van de
standhouders zijn.
o
Kan de beurs een uurtje
langer open.
o
Tweede pinapparaat en
afspraken maken over bijpinnen van contanten. Hieraan
een maximum verbinden.
o
Geef aan welke standhouders een pinapparaat hebben.
o
Plaats wat aquaria zodat
men ook wat te zien heeft.

o
Geef de mensen een
plattegrond mee.
•
o



Rondvraag:
De leden whattsapp:
Vraag leden actief wie
erbij willen
Alleen gebruiken voor
echte aquariumzaken

o
Kan de ledenlijst rondgestuurd worden
o
In het leden systeem
moeten we een vinkje toevoegen dat men toestemming
heeft gegeven voor foto’s die
b.v. op de website kunnen komen. Op dit moment heeft iedereen op de vergadering hiervoor toestemming gegeven.
Voor de overigen moet hier nog
een mail naartoe.
o
Theo van Kan stelt voor
i.p.v. een verhoging van de vergoeding een etentje voor het
bestuur en partners te vergoeden. Het bestuur is wel bang
dat dit toch hogere kosten
brengt.

######

Agenda NBAT
nieuwsbrief
Maart

1 maart: Aquariumbeurs Hamburg (D)
7 maart: ADA Aquascapingdag
Zajac Duisburg (D)
14 maart: DN-dag Nieuwegein
14 maart: DKG RG West Killivisdag Neuss (D)
14
maart:
Terrariumbeurs
Hamm (D)
15 maart: Reptilica Breda
22 maart: Twentse Aqua Terra
beurs Almelo
28 maart: bijeenkomst IRG
landgroep België Klein-Willebroek (B)
28 maart: beurs Floreffe (B)
28 en 29 maart: SA-MAD
meeting Lunteren

April

4 april: DN Kikkerdag Nieuwegein
5 april: Aquariumbeurs Hamburg (D)
5 april: Beurs Sirault (B)
12 april: Terraria Houten
(Utrecht)
18 april: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn
19 april: Vivaristiekbeurs Hamburg (D)
25 april: Opendeurdag Betta
Buggenhout (B)
26 april: Reptilica Leiden
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Uitslag
Districtskeuring
2020

D

it jaar verzorgt aquarium vereniging Ons Genoegen uit Tilburg de uitslag avond van de districtskeuring Brabant 2020

Op zaterdagavond 21 maart zijn jullie allen van harte
welkom in de Oliemeulen.
Het programma van de avond is als volgt:
19:30 - 20:00 ontvangst gasten met koffie, thee en cake
20:00 - 20:45 Presentatie district keuring deel 1
20:45 - 21:30 Pauze
21:30 - 22:15 Presentatie district keuring deel 2
22:15 - 22:45 uitslag district keuring
Het adres:
Reitse hoevenstraat 30
Tilburg
Graag tot 21 maart in de Oliemeulen.

@@@@@@
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Verslag van de bakkenschouw bij
Daniel Aarts op 24 februari jl.

W

e pasten nog net
met zijn allen rond
het aquarium van
Daniel en dat was de moeite
waard. Daniel is momenteel
onze enige zeewaterman en hij
heeft dat goed onder de knie.
Zijn aquarium meet 110x60x55
en daaruit blijkt maar weer dat
een zeewaterbak niet altijd
groot hoeft te zijn. Over zijn
beleving van de hobby
kon Daniel goed vertellen.
Ten eerste het onderhoud. Het lijkt een
steeds
wederkerend
verhaal. Een zeewaterbak vergt minder onderhoud dan een zoetwaterbak, mits je de goede
combinaties
maakt.
Daarmee bedoelt hij,
je hebt natuurlijk vissen nodig die de rotzooi of algen weg eten.
Daarnaast moet je zorgen dat het verdampte
water met kraanwater
wordt aangevuld. Maar
verder hoef je niet veel

te doen.
Ten tweede de techniek. Daniel
verlicht zijn bak met 1 LED-paneel dat zo’n beetje alle omstandigheden kan nabootsen.
Dag, nacht, bewolking, zonsondergang enz. Onder zijn bak
staat een kleine eiwitafschuimer die prima zijn werk doet in
combinatie met een wierenfilter,
een UV-lamp en een ingenieus

systeem dat de bak automatisch bijvult als de waterstand
te laag mocht worden.
Ten slotte, de levende have. Ik
ben geen specialist, maar zowel op vissengebied als wat
betreft de lagere dieren was er
van alles te beleven. Het leuke
is dat de koralen en anemonen
binnen de zeewater hobbyisten
worden uitgewisseld. Je begint
met een knop of stekje
en dat plak je met seconden lijm op de levende steen. De natuur
doet de rest. Bedenk
wel dat ook de lagere dieren zo nu en dan
wat eten nodig hebben, het zijn ten slotte
dieren en geen planten.
Maar daarvoor zijn tegenwoordig in de handel goede preparaten
te koop.
Het was een gezellige
avond met goede koffie en koeken. We hebben weer veel geleerd.
Peter van der Ark
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A.Z.A.C. ZEEAQUARIUM WEEKEND
28-29 MAART
Fragswap – Cursus - Lezing
  
28  MAART  10H00-‐17H00:  Fragswap
cursusdag zee-aquaristiek met vernieuwd
handboek. Voor starters en gevorderden
  
29  MAART  10H00-‐16H00: Fragswap
  Lezing: Tanne Hoff 13H00
  

  

Zaal Drakenhof – Boekenberglei- - 213-215 – Deurne (Antwerpen)
Inkom: 1 euro/ persoon – (Cursisten en A.Z.A.C. leden gratis)
  
Zeewatercafé  (Dranken  en  snacks)  en  aquariumtombola    
Inschrijven  als  standhouder  fragswap:  icedoktor@hotmail.com    
Inschrijven  cursus:  marcvanbeeck@telenet.be  
Volg  onze  website/  social  media  voor  updates  en  lijst  standhouders  
  
www.azac.be
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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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