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TC
HERINNERING ! !
Clubgenoten,
In onze nieuwsbrief nummer 7 worden jullie o.a. uitgenodigd voor onze bijeenkomst op vrijdag
19 april a.s.
Zoals aangekondigd gaan we “aan de slag” met een aquarium van een van onze leden. A.d.h.v.
van foto’s (geprojecteerd via onze beamer) maken we een plattegrond, zoeken de namen van
de planten met hun eisen, iedereen kan zijn ervaringen met de plant aangeven.
We hopen door enkele wijzingen in de manier van aanpak deze bijeenkomst nog boeiender en
zinvoller te maken.
Zo zijn de waterwaardes en de gegevens over de verlichting van het aquarium bekend. Beide
factoren spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de planten !
Verder is de plattegrond al voorbereid. Dit betekent dat er minder “wachttijd” is en er meer
tijd overblijft voor het bespreken van de planten en de ervaringen die wij ermee hebben.
Maar . . . er is nog iets ! !
Jullie hebben tegelijk met nieuwsbrief 5, op 11 maart jl., ook onze Statuten en ons
Huishoudelijk Reglement ontvangen. De Statuten zijn niet veranderd.
Ons Huishoudelijk Reglement is wel op een aantal onderdelen veranderd. Zo is er een passage
over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen.
Daarom krijgt iedereen op 19 april de gelegenheid over ons Huishoudelijk Reglement vragen
te stellen. Daarna zal het Huishoudelijk Reglement vastgesteld worden.
Wij, als bestuur, rekenen op heel veel aanwezige leden.
Vorige keer waren we 15 leden aanwezig ! !
Het zou fantastisch zijn als we op 19 april met nog meer hobbyisten in ons clublokaal
aanwezig zijn.
Wij rekenen op jullie.
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Terugblik
bijeenkomst Terra
Collinaria op :
15-3-2019
aanwezig
: 15
afgemeld
:4

Onderwerp : Eigen Inbreng
Spreker : n.v.t.
Het bestuur stelt het op prijs
van jou te vernemen,
hoe je over deze
bijeenkomst denkt. Kruis
jouw mening aan.
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Zeer goed

Algemeen :
Noteer hier
jouw ideeën
voor volgend
jaarprogramm
a

Stel hier jouw
eventuele
vragen.

3

