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Verslag jaarvergadering 19 januari 2018
Aanwezig: Jos Crol, Wiel Franssen, Paul Gielkens, Wil Dresen, Paul en Truus Laenen, Hans
Mommer, Klaas en Jessie de Jong, Huub Bos, Nic Luijten en Joop Bootz.
Afgemeld: Winand Weusten, Luc Souren, Hans Hacking en Ton Gaertner.
1 Opening:
Voorzitter, Huub Bos opende deze jaarvergadering.
2 Verslag jaarvergadering 2017:
Dit werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.
3 Verslag secretaris 2017:
Secretaris, Joop Bootz las zijn jaarverslag voor. Er waren geen op of aanmerkingen.
4 Verslag penningmeester 2017:
Penningmeester, Nic Luijten liet ons de inkomsten en de uitgaven van 2017 zien.
De vragen werden door hem duidelijk beantwoord.
De conclusie is dat Terra Collinaria in 2017 een financieel goed jaar heeft gehad. Dit komt
door de feestmiddag en de cursus.
Vraag over de verhoging van € 1,- voor het blad Het Aquarium van de NBAT.
Wil Dresen zal een voorstel bij het bestuur indienen over hoe dit blad goedkoper kan worden.
Het bestuur zal dit voorstel indienen bij de NBAT.
5 Verslag kascontrolecommissie:
Het bestuur heeft een mail van Hans Hacking ( afgemeld voor deze vergadering) ontvangen
met de mededeling dat hij de kas heeft gecontroleerd en geen afwijkingen heeft
geconstateerd.
Hiermee is de penningmeester en het bestuur decharge verleend.
6 Begroting 2018:
Nic Luijten liet ons de begroting van 2018 zien. Hier waren geen vragen over.
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7 Nieuwe kascontrolecommissie:
Deze zal bestaan uit Hans Mommer en Hans Hacking.
8 Bestuursverkiezing:
Nic Luijten en Winand Weusten zijn aftredend en herkiesbaar.
Er waren bij de secretaris geen nieuwe kandidaten binnen gekomen dus zijn beide herkozen.
9 Jaarprogramma 2018:
Dit werd vertoond met uitleg.
Bijzonderheid, 26 mei een uitstapje met een bus naar Burgers Zoo waar wij een rondleiding
achter de schermen krijgen.
Dit zal voor de leden en huisgenootleden gratis zijn. (i.v.m. financiële meevaller in 2017).
Van andere deelnemers zal een vergoeding gevraagd worden.
Huub Bos gaf nog een uitleg betreft de huisgenootleden. Dit zijn personen die contributie
betalen € 15,- per jaar.
Er was een vraag over de bak van de maand, het is soms een beetje rommelig en niet gericht
op het aquarium. Het bestuur zal dit in de volgende bestuursvergadering bespreken
10 Mededelingen en vragen:
Door het bestuur werd aan de aanwezigen een lijst uitgedeeld waarop zij konden invullen hoe
en wanneer zij onze vereniging mee gaan ondersteunen. De niet aanwezigen krijgen natuurlijk
deze lijst z.s.m. thuis gestuurd.
11 Rondvraag:
Klaas de Jong: ledenlijst voor onderling contact.
Deze krijgt ieder lid toe gestuurd.
Planten: Als mensen in hun aquarium werken en planten over hebben laat het dan weten,
anderen zijn hier blij mee.
Hans Mommer: zijn voorruit zit onder de krassen. Is het mogelijk om deze te vernieuwen?
Huub Bos en JB hebben toegezegd om hem te helpen.
Jos Crol: heeft het zelfde probleem.

In de pauze werd er door de vereniging een drankje en hapje aangeboden.
Klaas de Jong was de gelukkige winnaar van de loterij.
Secretaris
Joop Bootz
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Jaarverslag 2017 secretaris Terra Collinaria
2017 was voor Terra Collinaria een bewogen, druk en over het algemeen een goed jaar.
Leden aantal bleef nagenoeg gelijk. Bezoek door leden aan de bijeenkomsten is goed te
noemen.
Op de jaarvergadering trad Wil Dresen af als bestuurslid, Luc Souren trad aan als
bestuurslid.
In februari werd Luc Souren penningmeester. Maar in oktober gaf hij aan dat hij wegens te
drukke werkzaamheden zijn functie als penningmeester moest neerleggen.
Het bestuur heeft Nic Luijten benoemd als penningmeester.
Dit is aan de leden in december mede gedeeld.
De bijeenkomsten : 4 met spreker. Nikki Boumans over visziektes, Nick Grosfelt over vijvers,
Leo Mommer ( broer van Hans) over bijen. Piet Vergoossen met een reisverslag Bonaire.
Verder waren er 6 bijeenkomsten met als thema “eigen inbreng”. 2 maal bezoek bij leden
thuis .Vooral onze bijeenkomst in december over voedseldieren kweken door Paul en Klaas
was boeiend.,
Bezoek DZL feest georganiseerd door AV Aqua Tropica
De cursus in 2017 mag zeker geslaagd genoemd worden. Door deze cursus zijn een aantal
personen
( 8 stuks) nog enthousiaster geworden over het aquarium houden.
Twee leden werden thuis bezocht voor de bak van de maand, Luc Souren, Klaas en Jessie de
Jong
De feestmiddag was een speciale. Dit keer in Valkenburg in een prachtige locatie. Hier kregen
wij een rondleiding door de tuinen, heerlijk eten, een quiz over muziek en een geweldige
tombola.
Hierbij een speciaal woord van dank aan Annie Weusten voor het zalige eten.
Keuringen.
Huiskeuring, 6 deelnemers waarvan 1 met advieskeuring.
Uitslag 1e Jan Gilissen 2e Huub Bos 3e Nic Luijten
Voor de DZL keuring was er van onze vereniging geen deelnemer.
Het bestuur is 11 x in vergadering bij elkaar gekomen.
De DZL vergaderingen zijn 2x bezocht. Winand Weusten is hier aanwezig als afgevaardigde
van onze vereniging.
.
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De jaarlijkse verenigingsraad van de NBAT is door twee bestuursleden bezocht.
Op de Hubertusmarkt in Gulpen werd een stand ingericht. Deze keer stonden wij in een tent
langs de Rijksweg. Dit had tot gevolg dat nog meer mensen konden zien dat er een aquarium
vereniging in het Heuvelland bestaat.
Onze website is door inzet van Nic Luijten volop in de lucht en wordt heel regelmatig
bijgewerkt.
Ook op facebook zijn wij zeer actief, met hulp van Falco Stultiens.

Secretaris, Joop Bootz
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