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Uitnodiging jaarvergadering
Vrijdag 19 januari 2018
Aanvang: 19.30 u
Rocca Gulpen Landsraderweg 13
Agenda:
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Opening.
Verslag jaarvergadering 2017. (bij gevoegd)
Verslag secretaris over 2017.
Verslag penningmeester over 2017.
Verslag kascontrolecommissie. Hans Mommer en Hans Hacking
Begroting 2018.
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Nic Luijten en Winand Weusten
Beide zijn herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich opgeven t/m 18 januari bij de secretaris.

8

Programma 2018.

9

Pauze

10

Mededelingen en vragen.
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Verslag jaarvergadering Terra Collinaria 20 – 1 – 2017
Aanwezig: Jessie en Klaas de Jong, Winand Weusten, Nic Luijten, Wil Dresen, Wil Franssen,
Luc Souren, John Duckers, Hans Mommer, Truus en Paul Laenen, Huub Bos en Joop Bootz
Afgemeld: Ton Gaertner en Hub Hartmans.
1. Voorzitter opende de jaarvergadering. Binnen de vereniging zijn er veranderingen op komst,
deze zullen tijdens deze vergadering ter sprake komen.
2. Verslag jaarvergadering 2016 werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.
3. Verslag secretaris 2016 werd door Joop Bootz voorgelezen en zonder op of aanmerkingen
aangenomen.
4. Verslag penningmeester 2016:
Wil Dresen liet ons aan de hand van geprojecteerde beelden de verschillende rekeningen en
overzichten zien.
Dit was voor de aanwezige leden duidelijk
De conclusie is dat Terra Collinaria een gezonde vereniging is.
5. Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie bestond uit de leden Luc Souren en Hans Hacking.
Daar Hans Hacking wegens werkzaamheden geen tijd kon vinden is Hans Mommer bereid
gevonden om mee de kas te controleren .
Zij beide hebben geen onregelmatigheden kunnen ontdekken en vonden dat alles goed in orde
was.
De kascommissie adviseert de algemene vergadering de penningmeester en het bestuur
decharge te verlenen voor de financiën over 2016.
De penningmeester en bestuur werd door de aanwezigen decharge verleend.
6. Begroting 2017:
Deze werd getoond en door de penningmeester en voorzitter uitgelegd.
De aanwezigen keurde de begroting goed.
7. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie:
Hans Mommer blijft beschikbaar en Hans Hacking zal indien zijn tijd het toelaat nummer
twee zijn.
8. Leden huldigen:
Dit punt staat op de agenda omdat Terra Collinaria de leden die zich extra inzetten voor de
vereniging in het zonnetje wil zetten.
Helaas waren beide niet aanwezig n.l. Jan Gilissen en Remy Meertens. Zij zullen beide door
het bestuur bezocht worden met de attentie.
9. Uitslag enquête:
54% van de formulieren waren teruggekomen (ingevuld)
Voor sommigen viel dit aantal tegen voor anderen viel dit mee.
De aanwezigen kregen te zien hoe er was ingevuld.
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Hieruit komt naar voren dat er verschillende punten zijn waar het bestuur rekening mee gaat
houden.
zoals feestmiddag, inkoop en beurzen.
pauze met verloting.
Het bestuur heeft besloten om in de toekomst de verloting van de waardebon gratis te doen.
De aanwezigen krijgen een nummer waaruit de prijs getrokken wordt.
Nu was Huub Bos de gelukkige.
10. Contributie:
Wij gaan nu een geheel ander systeem hanteren dit omdat de NBAT de prijs van Het
Aquarium heeft verhoogd.
Alle leden en huisgenootleden worden in de gelegenheid gesteld om zelf te beslissen of zij lid
van de NBAT met Het Aquarium blijven of alleen lid van Terra Collinaria te zijn.
Aan dit laatste zitten consequenties b.v. geen keuringen en geen Het Aquarium.
Maar ieder heeft nu zelf de keus.
Leden die niet op deze vergadering aanwezig zijn zullen de nieuwe inschrijfformulier thuis
bezorgt krijgen.
Deze is ook beschikbaar via onze web site.
11. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar Huub Bos en Nic Luijten. Daar de voorzitter aftredend is gaf hij
de voorzitter hamer over aan Wil Dresen (2e voorzitter).
Beide werden zonder dat er behoefte was aan een stemming herkozen.
Nic Luijten gaf hierbij nog aan dat de inspanningen die Huub Bos doet voor de vereniging zeer
groot zijn.
De aanwezigen steunden zijn betoog met een applaus.
Aftredend en niet herkiesbaar Wil Dresen, jarenlang penningmeester van onze vereniging.
Huub Bos gaf aan dat in die jaren altijd de kas tot in de puntjes verzorgd was en bedankte
hem voor zijn inzet. Hij overreikte hem een waardebon met de opmerking dat deze voor de
hobby was.
Een bloemetje was er voor Mia Dresen dat Wil beloofde te overhandigen.
Het bestuur heeft Luc Souren voorgedragen als bestuurslid. Luc werd per acclamatie
benoemd.
12. Programma 2017:
Dit werd uitgereikt aan de aanwezigen en besproken.
Een uitleg was nodig voor de datums waar gepland is discussie/praktijk.
Paul Laenen en Klaas de Jong gaven zich op voor de bijeenkomst waar besproken wordt hoe
men voedseldiertjes moet kweken.
13. Inzet leden voor vereniging:
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Wij vragen van onze leden om meer inzet en betrokkenheid.
Men heeft de mogelijkheid om zich op te geven voor een werkgroep en/of andere
werkzaamheden.
14. Ledenwerfactie:
Huub Bos gaf de aanwezigen een draagtas met inhoud. Deze is bedoeld om bij een aquariaan
af te geven om zo reclame te maken voor onze vereniging.
Voor elk lid dat zo een nieuw lid aanbrengt is er een waardebon van € 10,- beschikbaar.
15. Vragen staat vrij:
Klaas de Jong over de duidelijkheid van de presentatie (kleur gebruik)
Het bestuur zal dit meenemen en hierbij de volgende keer rekening mee houden.
John Duckers bedankte de mensen die plantjes mee hadden gebracht.
Hierna was er gelegenheid om samen een drankje te drinken.
Secretaris
Joop Bootz
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