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Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor de:

Jaarvergadering
Datum: Maandag 7 februari 2022, 

Aanvang: 20.00 uur,
Plaats: Online via Zoom, 

(Link is reeds gestuurd per e-mail door de secretaris).

We zijn alweer een maand verder in dit nieuwe 
jaar. Een jaar dat toch weer anders is begon-
nen dan dat we hadden gewenst. Normaal 

hadden we (hopelijk) nog na mogen genieten van de 
nieuwjaarsbeurs. Maar helaas, ook dit jaar gooit Corona 
en de maatregelen roet in het eten. Geen beurs dus.

Hebben we vorig jaar even het genoegen mogen smaken 
dat we een bijeenkomst live mochten meemaken. Inmid-
dels zijn we weer tot online bijeenkomen genoodzaakt. 

Aan de andere kant, we zitten boordevol plannen! Ja, onze 
jaarvergadering is nog even online en ja, we hebben geen 
beurs mogen organiseren, we hebben er goede hoop op 
dat we elkaar weer snel wel ‘live’ mogen ontmoeten. En in-
middels hebben we al een paar gesprekken gehad om eind 
juni een alternatieve ‘nieuwjaarsbeurs’ te gaan organiseren. 
We zijn dus volop aan de slag. En daarover praten we u 
graag bij tijdens onze online ledenvergadering, maandag 7 
februari. De agenda vindt u op pagina 11.

U bent van harte welkom.

Uitnodiging





Verslag van de 

 bijeenkomst op 

3 januari jl.

Het moest 
weer via 
ZOOM. Nu 

al bijna 2 jaar. Ge-
lukkig kunnen we 
nog steeds genoeg 
materiaal maken om 
een goede avond te 
verzorgen. En dat valt 
gelukkig nog steeds in 
goede aarde. 

Sjaak Kleinloog en Pe-
ter van der Ark hadden 
een presentatie gemaakt 
onder de titel Aquarium-
planten en hun verzor-
ging.  Sjaak is binnen 
onze vereniging een plan-
tenexpert bij uitstek. Hij 
had dus heel wat bagage 
om te delen met de leden.

Het gaat nogal eens mis 
met het houden van plan-
ten. Daarbij moeten we ook 
vermelden dat het opval-
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lend vaak ook heel goed gaat. 
Aquariumplanten hebben om 
te kunnen leven twee hoofdele-
menten nodig. Ten eerste licht 
en ten tweede voeding. Van dat 
licht moet voldoende zijn. Alle 
planten doen het bij goed licht, 
sommige planten tolereren wei-
nig licht. Daartoe behoren bij-
voorbeeld Cryptocorynen, Ja-
vavaren en Anubias. Anderen 
hebben echt veel licht nodig 
zoals b.v. Limnophila aquatica. 

Licht is nu een ander begrip 
dan enige jaren gelden. Vroe-
ger, met alleen gloeilampen en 
Tl-buizen hadden we tabellen 
over de hoeveelheid Watt per 
m2 die nodig is om de planten 
te laten groeien. Tegenwoor-
dig, et alle nieuwe technieken 
zoals LED praten we eerder 
over Licht hoeveelheid = lu-
men (staat op lamp bij verkoop) 
en  Lichtsterkte = Lux = licht 
per m2. Omdat niet alleen de 
hoeveelheid licht belangrijk is 
maar ook de kwaliteit van het 
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licht (zit er voldoende rood en 
blauw licht in) is er ook nog de 
PAR waarde. Dat is de hoeveel-
heid voor de planten bruikbaar 
licht. Dit gaf al voldoende stof 
om weer eens een avond aan te 
besteden.

Daarnaast is er natuurlijk voe-
ding voor de planten. Dat kun-
nen we grofweg in 3 groepen 
verdelen:

•CO2
• Essentieel. Met licht en CO2 
maakt de plant suikers voor de 
energievoorziening

Micro voeding (bv. easy_live 
profi to)
• Bijvoorbeeld sporen elemen-
ten zoals ijzer, mangaan, kalium 

etc. 
• De micro-voedingsstoff en zijn 
alleen te meten met een FE test 
die mag 0,25 tot 0,50 zijn.

• Macro voeding
• KNO3 (nitraat) en KH2PO4 
(fosfaat). Bv bestellen bij aqua-
riumbemesting en tuinders vak 
zaak.
• Best te meten met b.v. een 
sera set

Wat betreft fosfaat en nitraat. 
Hier kwam de Redfi eld ra-
tio weer ter sprake. Dat is de 
verhouding tussen fosfaat en 
nitraat. Die moet ongeveer 1:10 
zijn waarbij fosfaat niet hoger 
dan 1 mag zijn. Ook dit is weer 
eens een onderwerp voor een 
verenigingsavond.

Voor alles geldt hier dat het ge-
heel in balans moet zijn. Als je 
heel veel licht hebt, heb je meer 
CO2 en voeding nodig. Met wat 
minder licht groeien de planten 
langzamer en hebben ze ook 
minder nodig.  Maar volgens de 
wet van Liebig mag geen ele-
ment echt ontbreken. Als er één 
onderdeel ontbreekt, groeit de 
plant slecht of niet. 

Ter sprake kwam ook de EI. Ik 
haalde de  volgende tekst van 
internet. “De Estimative Index 
(ook wel bekend als EI) is een 
methode voor het verstrekken 
van voedingsstoff en voor plan-
ten in een aquarium. Het idee 
achter EI is het zorgen voor een 
onbeperkte concentratie van 
plantenvoeding in de waterko-



lom waardoor planten ongehin-
derd kunnen groeien.” Het is 
dus eigenlijk je planten in een 
overmaat van voeding zetten. 
Maar we moeten dit nog eens 
in detail bespreken. 

En dan toch de planten zelf. 
Alle leden hebben de presen-
tatie toegestuurd gekregen. 
Sjaak had de planten ingedeeld 
in makkelijk, een beetje moei-
lijk en heel moeilijk te houden 
soorten. Je kunt ze per groep 
vinden. Sommige soorten wor-
den wat makkelijker als je aan 
hun speciale eisen voldoet. 

Momenteel wordt er de laatste hand gelegd aan 
een boekwerk van ruim 130 pagina's met daarin 
de samenvattingen van 35 mooiste aquaria Ca-

tegorie A1- Gezelschap en 20 mooiste aquaria Categorie 
A2/3 - Speciaal.

Van elk aquarium een overzicht en detail foto's, een plat-
tegrond met bijbehorende planten lijst en informatie over 
techniek en waterwaarden.

Dit boek komt beschikbaar voor de leden in NBAT- Digitaal  
met als titel,  Dutch Scaping Aquarium.

Zo groeien Hygrophila stricta 
en de vaantjesplant goed als 
je een beetje patentkali toe-
voegt (dat is een meststof met 
veel kalium en magnesium). We 
moeten ons dan wel bedenken 
dat andere planten het dan juist 
minder goed doen. Het gaat dus 
nooit lukken alles door elkaar te 
laten groeien. Soms doen som-
mige planten het gewoon niet in 
je bak waar alle andere planten 
het wel goed doen. Dat moeten 
we dan maar accepteren.

Maar ook planten zijn aan mode 

onderhevig. Zo zijn het Leidse 
plantje en het Belgisch groen 
nog maar zelden in de hobby 
te zien. Niemand weet waarom, 
want ze deden het prima. 

Het was een avond met veel 
vragen en discussie en dat 
maakt een avond juist gezellig. 
Iedereen tevreden.

Peter van der Ark

@@@@@@@@
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Op deze en volgende pagina’s vindt u de stuk-
ken die benodigd zijn bij onze (online) jaar-
vergadering, maandag 7 februari a.s. De link 

hiervoor heeft u per mail ontvangen via onze secreta-
ris.

Agenda 
jaarvergadering 2022

 1. Opening / mededelingen / vaststellen agenda

 2. Notulen 2021

 3. In – uitgaande stukken

  4. Verslag van de secretaris

  5. Verslag penningmeester 2021

  6. Verslag van de kascommissie

  7. Begroting 2022

  8. Verkiezing bestuursleden

  9. Samenstellen nieuwe kascommissie

  10. Voorstellen van het bestuur

  11. Voorstellen van de leden

  12. Tentoonstelling 2023

  13. Rondvraag

Zie voor toelichting blz. 13

Jaarvergadering 
2022
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Ad 2.
De notulen van de vorige le-
denvergadering van februari 
2021, kunt u vinden op pagina
17.

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 ver-
gadering besproken, dit in ver-
band met de beschikbare tijd.

Ad 4.
Het verslag van de secretaris 
vindt u elders in dit blad. (pa-
gina 15)

Ad 5.
Het verslag van de penning-
meester wordt tijdens de ver-
gadering gepresenteerd. Het
wordt niet gepubliceerd in deze
nieuwsbrief. De penningmees-
ter geeft hierover uitleg en be-
antwoordt eventuele vragen.

Toelichting
Jaarvergadering 2022

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

Ad 7.
De begroting over het jaar
2022 wordt aan alle aanwezi-
gen, na toelichtingen eventuele 
vragen, ter goedkeuring voor-
gelegd.

Ad 8.
Het rooster van aftreden ziet er
op dit moment als volgt uit:
(we hebben dit tussentijds aan-
gepast om te kunnen blijven 
voldoen aan onze statuten)

2022: Daniel Aarts, Mark Dij-
kers, Jan Wildeboer; 
2023: Peter van Ark, Rinaldo
Lips;
2024: Piet van Dongen en Re-
ginald Kluijtmans;

Dat betekent dat Peter van der 
Ark en Mark Dijkers dit jaar 
aftredend zijn. Zij stellen zich 

beiden wederom beschikbaar 
voor een nieuwe periode.

Daarnaast is Jan Wildeboer 
ook aftredend en hij stelt zich 
wederom herkiesbaar voor de 
voorzittersfunctie. Volgens de 
statuten moet de voorzitter in 
functie gekozen worden. An-
dere functies worden binnen 
het bestuur verdeeld.

Als er een lid is die graag tot 
het bestuur wil toetreden dan 
kan hij of zij zich opgeven bij 
iemand van het huidige be-
stuur, het aanmelden voor een 
bestuursfunctie kan tot 20.00 
uur bij een van de zittende be-
stuursleden.

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

Gebruikelijk is het om ook een 
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reservelid te benoemen. Re-
servelid afgelopen jaar was
Johan Paulissen

Leden van de kascommissie 
mogen maximaal 2 achtereen-
volgende jaren de kas contro-
leren.

Het rooster van aftreden ziet er
als volgt uit:

-Paul Tas, 2e jaar
-Pierre Oomes, 2e jaar

Doordat we in de bijzondere 
omstandigheid zitten (zie notu-
len 2021) dat we dit jaar twee 
leden hebben die 2 jaar ach-
tereen de kas hebben gecon-
troleerd, dienen we 2 nieuwe 
leden te kiezen en een reser-
velid.

Ad 10.
Graag willen we met u over het
volgende van gedachten wis-
selen:

-Jaarprogramma en Keuring:
Het bestuur heeft de vrijheid 

genomen om het jaarprogram-
ma voor een deel van het jaar in 
te vullen. Dit ook i.v.m. afspra-
ken die op tijd gemaakt moeten 
worden. En ook rekening hou-
dende met de maatregelen die 
op dit moment gelden rondom 
Corona. Neemt niet weg dat er 
zeker voldoende tijd over blijft 
voor inbreng van leden tijdens 
deze vergadering.

- Nieuwjaarsbeurs, de zomer 
editie
We hebben afgelopen twee 
edities van de Nieuwjaarsbeurs 
in januari helaas moeten laten 
annuleren. De redenen zijn be-
kend. Erg jammer, zeker omdat 
de beurs een belangrijk evene-
ment is voor De Siervis. Niet 
alleen vanwege het evenement 
zelf, maar zeker ook omdat we 
graag in beeld zijn bij het pu-
bliek als aantrekkelijke en ac-
tieve vereniging. En dar horen 
activiteiten als deze bij.

Daarom hebben we binnen het 
bestuur het plan opgevat om 
eind juni een zomer editie te 

gaan organiseren. Een beurs 
op maat. Maar zeker ook met 
als doel, te laten zien dat er 
actief zijn en niet in de laatste 
plaats ook omdat het gewoon 
een mooie activiteit is. Graag 
praten we u bij en hopen op uw 
medewerking. 

Ad 11.
Voorstellen van de leden kun-
nen worden ingediend voor 
aanvang van de vergadering 
en zullen ter stemming worden 
gebracht.

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

Inmiddels heeft u een mail ont-
vangen van onze secretaris 
met een link voor de digitale 
bijeenkomst. 

Tot zover, mochten er nog vra-
gen zijn n.a.v. deze toelichting 
dan vernemen wij dat graag 
van u.
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2021 was het tweede co-
ronajaar. Dat beteken-
de dat we de meeste 

avonden moesten houden via 
de bekende zoom verbinding. 
Dat is voor velen van ons niet 
ideaal. Gelukkig werd het jaar 
enigszins onderbroken door 
de avonden in oktober en no-
vember die we wel op locatie 
mochten houden. 

Daarnaast konden we dit jaar 
wel weer de verenigingskeu-
ring organiseren waaraan 6 uit-
stekende kandidaten hebben 
deelgenomen. Sjaak Kleinloog 
was de beste, maar er de com-
petitie zit hem op de hielen. 

Maar daarna was de volgende 
lockdown weer snel een feit. 
Bij dat alles kwam ook nog dat 
in 2021 en in januari 2022 de 
Siervis Nieuwjaarsbeurs geen 
doorgang kon vinden. Geluk-
kig hebben we vergevorderde 
plannen voor juni 2022. 

Per 1-1-2021 hadden we 43 le-
den. Dat zijn er nu 38. U merkt 
dat ook hier de crisis zijn tol 
vraagt. Het verlies aan leden is 
een combinatie van een aan-
tal opzeggingen maar ook een 
aantal nieuwe leden. We hopen 
in de toekomst de stijgende lijn 
weer op te pakken.

In 2021 hebben we de volgen-
de activiteiten gehad:

4 januari: Lezing door Leo 
Brand over speciaal aquaria.

1 februari: Jaarvergadering

2 maart: Lezing door Erik Prins 
over aquariumwater.

12 april: Doe avond over de 
bouw van het zeewateraquari-
um (Daniel), een bezoek aan  
een Duitse aquariumwinkel 
(Jan) en de indeling van de 
soorten (Peter).

3 mei: Lezing door Michel 

Keijman over Afrikaans Guinee

7 juni:  Gemengde onderwer-
pen: interview Jan over nieuwe 
bak, Epoxy schorsimitatie  
door Peter en overzicht van 4 
tentoonstellingen.

6 september: Lezing door Pe-
ter Oranje over visziekten.

4 oktober: Bijeenkomst in win-
kel van Eduard Sandig. Cursus 
aquarium fotografi e door Regi-
nald

1 november:  Uitslag van de 
verenigingskeuring door Bram 
Rozier (in het MEK)

6/13 december: Aquariumquiz 
door Rinaldo Lips

Peter van der Ark
secretaris

Verslag van de Secretaris
2021
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Verslag van de 
ledenvergadering 2021

Verslag van de jaarlijkse le-
denvergadering van AV De 
Siervis op 1 februari 2021.

Ondanks dat de verga-
dering via
zoom wordt gedaan 

zijn er toch 20 leden aanwezig. 
Dat vinden we goed nieuws. Ie-
dereen dank voor de aanwezig-
heid. De volgende agendapun-
ten zijn besproken.

• De notulen van februari 2020 
worden met algemene goed-
keuring aangenomen.

• In en uitgaande post.
Zoals bekend is dit allemaal via 
mail. In communicatie wordt 
nog vermeld dat de NBAT een 
succesvolle facebook pagina 
heeft waar nu ruim 4000 deel-
nemers bij zijn. Reginald zegt 
toe de link naar deze pagina in 
het volgende boekje op te ne-
men.

• Verslag van de secretaris over 
2020. 
Ook dit verslag wordt algemeen 

aanvaard.

• Verslag van de penningmees-
ter.
Er is – mede omdat nog een 
beurs kon worden georgani-
seerd – een goed resultaat be-
haald over het afgelopen jaar. 
De vereniging heeft op dit mo-
ment gezonde fi nanciën.

Er zijn vragen over de kosten 
van een advertentie en een ver-
zoek om wat meer geld op de 
spaarrekening te zetten en wat 
minder contanten te hebben.
Tevens wordt gevraagd naar 
achterstallige contributie in-
ning. Maar dit is opgelost. Alle 
leden hebben de contributie 
voldaan.

• Verslag van de kascommissie
die dit jaar bestond uit Paul Tas 
en Pierre Oomes. De commissie 
heeft de kas goedgekeurd met 
vermelding dat alles piekfi jn in 
orde is. Ook hier wel de opmer-
king om minder contanten in 
kas te hebben en het verzoek 
om de opslag van onze planken 
in het Oelbert onder te brengen 

bij de post huisvesting. 
Op verzoek legt Piet uit dat de 
kosten van de bankrekening 
en de rente-inkomsten samen 
boekhoudkundig moeten wor-
den weergegeven als renteba-
ten. Dus niet als losse posten. 
Dit wordt wel in de details van 
de rekening weergegeven. De 
commissie adviseert het be-
stuur decharge te verlenen.

• Met algemene stemmen ver-
leent de vereniging decharge 
aan het bestuur voor het fi -
nancieel jaarverslag van 2020. 
Opgemerkt wordt dat dus niet 
alleen aan de penningmeester, 
maar aan het hele bestuur de-
charge moet worden verleend.

• Piet presenteert de begroting 
voor 2021. Die is in verband 
met COVID-19 veel soberder 
dan die van het afgelopen jaar. 

Om de begroting sluitend te krij-
gen, zal er wat minder gespaard 
worden voor de tentoonstelling. 
In verband met verwachte kos-
ten wordt voorgesteld ook voor 
2021 een abonnement voor 
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ZOOM te houden om voor di-
verse kleine bijeenkomsten te 
kunnen gebruiken.

• Verkiezing bestuursleden.
Piet en Reginald worden met 
algemene stemmen weer ver-
kozen voor de komende 3 jaar. 
Reginald merkt op dat er een 
schema was voor herverkiezing 
iedere 4 jaar, maar dat is niet 
toegestaan volgens de statu-
ten. Daarom is het schema van 
herverkiezing aangepast.

Het nieuwe rooster ziet er als 
volgt uit:

2022: Daniel Aarts, Mark Dij-
kers, Jan Wildeboer (moet in 
functie gekozen worden);
2023: Peter van Ark, Rinaldo 
Lips.
2024: Piet van Dongen en Regi-
nald Kluijtmans;

• Kascommissie. 
Pierre Oomes en Paul Tas vor-
men beiden de kascommissie 
voor 2021. Johan Paulissen is 
reserve. Omdat door het weg-
vallen van Charles, Paul en 

Pierre dan 2 x in de commissie 
hebben gezeten, moeten er in 
2022 twee nieuwe leden wor-
den benoemd.

• Voorstellen van het bestuur.
1. Omdat we minder avonden 
hebben gehad stelt het bestuur 
voor aan alle leden € 10,- te 
retourneren. Een aantal leden 
vinden dat niet nodig en stellen 
voor de leden te laten kiezen. 
Ofwel retour geld of een dona-
tie van hun €10,- aan het MEK. 
Peter stuurt hiervoor een mail 
uit.

2. Wat voor tentoonstelling 
moet er in 2023 komen? Er is 
een plan om rond een van de 
pilaren een groot rond aqua-
rium te maken. Er komt een 
commissie met Paul Tas en Jan 
om eerste plannen te maken.

3. Reginald en Jan willen bij 
leden thuis interviews en fi lm-
opnames maken om zo de 
bakken digitaal te presenteren. 
Een aantal leden geven aan 
hiervoor wel gastheer/vrouw te 
willen zijn.

• Voorstellen van de leden/ 
rondvraag
o Weer een presentatie en be-
oordeling van onze bakken op 
basis van foto’s door een keur-
meester. Dit voor als de crisis 
zou voortduren. Naar voorbeeld 
van keuring dit jaar.

o Jan en Reginald willen graag 
de nieuwe inrichting van hun 
aquarium presenteren.

o Peter Oerlemans vraagt of 
er een lijst is van het type bak 
dat de diverse leden hebben. 
Die lijst is er niet. Maar via 
WhatsApp is dat misschien te 
regelen.

o Vraag of er weer een ledenlijst 
kan worden doorgestuurd.
Actie voor Peter. Ook daar-
bij de vraag of het artikel over 
LED-verlichting weer kan wor-
den verstuurd.

o Reginald doet een oproep aan 
de leden om zelf ook artikelen 
te schrijven voor het boekje.

Peter van der Ark
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Ledeninfo
Contributie (voor het jaar 2022)

Categorie Siervis Siervis + NBAT
Het Aquarium (digitaal)

Siervis + NBAT + 
Het Aquarium (digitaal + papieren versie)

lid € 35 € 51 € 76

jeugdlid € 30 € 38 € 63

huisgenoot € 15 nvt nvt

Het 60+ lidmaatschap is vervallen per 1 januari 2020
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




