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We mogen weer! 
Goed nieuws: De parochiezaal (ons clublokaal) mag weer gebruikt worden. 

Op vrijdag 18 februari zullen wij onze jaarvergadering houden. 

De agenda van deze vergadering zal later verschijnen. 

Wij hopen jullie in alle gezondheid te mogen begroeten. 

 

Contributie 2022: 

Het bestuur heeft besloten om de contributie aan te passen. 

 

Alleen lid van Terra Collinaria: 1/2 contributie 

Lid Terra Collinaria en NBAT: 1/2 contributie Terra Collinaria en volledige contributie NBAT 

Huisgenoot lid: 1/2 contributie. 

 

Wij zullen over een paar maanden bekijken of we de andere helft moeten innen. 

 

Deze contributie zal half februari via een auto. incasso ingehouden worden. 
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Mede-hobbyisten, 

Wij hopen dat 2022 voor jullie een goede start heeft gehad. 

Inmiddels maakt corona het hebben van onderlinge contacten via onze bijeenkomsten 

nagenoeg onmogelijk. 

Toch doen we als bestuur ons best dingen te bedenken om toch met elkaar contact te 

hebben. Zo is er sinds september de groepsapp “Terra Collinaria”. Al 17 leden doen hier aan 

mee! Onze groepsapp wordt beheerd door Ton Gaertner. 

Het is fijn om op deze manier vragen te kunnen stellen, reacties te krijgen en zelfs planten, 

vissen enz. aan te bieden. Meer dan de moeite waard. Doe je nu nog niet mee, wacht dan niet 

langer en meld je aan bij Ton Gaertner via zijn mobielnummer: 06-30128177. 

Daarnaast is onze vraag: hoe zouden jullie het aanpakken om als leden van Terra Collinaria in 

deze coronatijd meer onderling contact te hebben? Alle voorstellen zijn welkom. Ook als je 

denkt “zou dat wel kunnen” of “een idee heb ik wel, maar de uitvoering weet ik nog niet 

precies”. Wij, als bestuur gooien ons dan in de bocht om het te realiseren. Dus: aarzel niet! 

Natuurlijk kun je ons laten weten waar jij behoefte aan hebt als het gaat om je aquarium. 

Bijv. : een babbeltje bij je bakkie, concreet advies over de inrichting enz. 

Dan is er altijd iemand van het bestuur die met jouw vraag aan de slag gaat. 

Heb je nog andere zaken, bijv. onderwerpen voor onze bijeenkomsten, gooi ze op de mail of 

stuur een appje of bel gewoon met een bestuurslid. 

En intussen: geniet van je hobby. 

Jullie bestuur. 

 

Leden Terra Collinaria. 

Daar wij regelmatig onze bijeenkomsten plaatsen in weekbladen en dat dit ook nieuwe leden 

oplevert zijn wij van plan dit uit te breiden. 

Is er bij jullie in de buurt een regionaal weekblad dat ons verenigingsnieuws wil plaatsen, 

geef het door aan Nic Luijten nicluijten@gmail.com 

 


