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Bestuur A.V. Terra Collinaria 

 

Voorzitter    Huub Bos 

Landsraderweg 16 

6271 NT  Gulpen 

haj.bos@outlook.com 

06 2810 3040 

Secretaris  Joop Bootz 

Albert Schweitzerstraat 8 

6269 EC  Margraten 

info.terracollinaria@gmail.com 

06 8004 8104 

043 4581883 

Penningmeester Nic Luijten  

Ingendaalstraat 17 

nicluijten@gmail.com 

6241 DD  Bunde 

06 2136 1220 

043 364 1832 

Lid  Winand Weusten 

Veldekestraat 22 

6269 EE  Margraten 

fam.weustendinjens@gmail.com 

06 1220 5732 

043 851 6058 

Lid (Vacature) 
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Clubgenoten, 
 

Samen gaan we op pad in 2023 ! 

 

Allereerst wenst het bestuur iedereen een heel voorspoedig, gezond en hobbyrijk 2023 ! 

Woensdagavond 4 januari jl. was onze 1ste bestuursvergadering van het nieuwe jaar. 

Tijdens deze vergadering hebben we heel wat knopen moeten doorhakken en in voorstellen 

voor onze jaarvergadering op vrijdagavond 13 januari geformuleerd. 

Wij hopen dan ook dat jullie allemaal aanwezig zijn. Immers zoals je hieronder kunt lezen 

zijn er belangrijke voorstellen waarover gestemd gaat worden. 

Lees ze aandachtig door, vorm je mening en ventileer die op vrijdag 13 januari a.s. 

 

A Kosten zaalhuur en prijs consumptie 

Vanaf 1 januari 2023 gaat de zaalhuur met € 10,00 omhoog. Van € 25,00 naar 

€ 35,00. Een verhoging van maar liefst 40%. 

De consumptieprijs gaat van € 1,00 naar € 1,50. Dat is maar liefst 50% verhoging. 

We verhogen de consumptieprijs. Deze gaat van € 1,50 naar € 1,75.  

Dat is ruim 16%. 

Als bestuur vinden we dit een gerechtvaardigde compensatie voor bovengenoemde 

verhogingen. 

 

B Handhaven Plantencentrale. 

Binnen het bestuur leeft al een hele tijd de vraag : is de plantencentrale voor het 

overgrote deel van onze leden wel interessant? 

Ger Prevoo heeft een overzicht over 2022 samengesteld. 

Daaruit blijkt dat er 13 verschillende leden gebruik hebben gemaakt van de 

plantencentrale. Daarnaast zijn er planten via de bijeenkomsten in- en uitgegaan.   

Nic Luijten heeft, als penningmeester, een financieel overzicht opgesteld. 

De uitkomst hiervan is : inkomsten door vrije gaven van de gebruikers : € 46,12   

Daar staan toch wel hoge kosten tegenover, nl. : € 1026,94. 

Hoewel we nu 3 jaar bezig zijn met onze plantencentrale, is dit een schrikbarend hoog 

bedrag! Zeker gezien het gebruik. Als bestuur kunnen we maar een conclusie trekken : de 

kosten staan in geen verhouding tot het nut voor onze leden. 

 

We gaan onze plantencentrale opheffen. 

Misschien voor een aantal mensen tegenvallend. 

Maar gezien de inspanningen (o.a. van Ger Prevoo) en de kosten lijkt ons geen andere keus 

mogelijk. 

Zijn er interessante ideeën, om toch op de een of andere manier elkaar van planten te 

voorzien, dan horen we dat graag op de jaarvergadering. 
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C Het jaarprogramma 2023 

Bij het opstellen van ons jaarprogramma hebben Joop en Huub getracht zoveel mogelijk 

rekening te houden met de voorstellen die binnengekomen zijn. 

Daarnaast zijn er andere onderwerpen gevonden die zeker de moeite waard zijn. 

Nieuw is : levend voer vangen. 

Tegen de tijd dat de “voedselvangdag” er aankomt, zullen we jullie over de praktische gang 

van zaken informeren. 

 

Als bestuur ervaren wij dat jullie het op prijs stellen dat we onderlinge discussies voeren 

over wat ons bezig houdt binnen onze hobby. 

Daarom komen jullie zelf weer royaal aan het woord! Er zijn nl. 3 zondagen gepland voor de 

“bak van de maand” en 3 bijeenkomsten die helemaal in het teken staan van “jullie eigen 

inbreng”. 

Voor zowel de “bak van de maand” als de “eigen inbreng” kun je je al aanmelden! 

 

D De bestuurssamenstelling   

Zoals iedereen weet zijn we op dit moment met zijn vieren, nl. 

Voorzitter :   Huub Bos 

Secretaris :   Joop Bootz 

Penningmeester :  Nic Luijten 

Lid :     Winand Weusten. 

In de agenda van onze jaarvergadering op vrijdag 13 januari kun je lezen dat daar 

verandering in gaat komen!  

We zijn heel blij dat 2 leden zich kandidaat hebben gesteld om ons bestuur te komen 

versterken! 

 

E Hulp aan leden 

Het is bij Terra Collinaria een vanzelfsprekendheid dat je elkaar helpt bij je hobby. 

Als bestuur promoten wij deze hulpvaardigheid zo veel als we kunnen. 

Maar daarom is wel nodig dat de contacten tussen bestuur en leden optimaal zijn. 

Wij denken dat we er alles aan doen om dat te bereiken. Maar wellicht dat er leden zijn 

die dat contact missen of vinden dat het niet goed genoeg is. 

Ben jij zo’n lid? Dan hebben we als bestuur maar een vraag : 

Laat het ons weten! Gooi het op de mail! Grijp de telefoon! Roep het hardop tijdens 

onze bijeenkomsten! 

Dan alleen kunnen we samen naar een oplossing zoeken!! 

 

Tot ziens op onze jaarvergadering van vrijdag 13 januari 2023. 

 

Jullie bestuur.    
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Agenda jaarvergadering Terra Collinaria  

13 januari 2023 

 

1  Opening. 

2  Verslag jaarvergadering 2022. (Bijgevoegd) 

3  Verslag secretaris 2022. 

4  Verslag penningmeester 2022 

5  Verslag kascontrolecommissie. Gijs Kieft en Ton  

            Gaertner  

6  Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

7  Begroting 2023 

8  Verhoging consumptieprijs van € 1,50 naar € 1,75 

9  Opheffen plantencentrale   

10  Bestuursverkiezing: 

       Aftredend en herkiesbaar: Huub Bos 

  Ed Smeets en Nick Grosfeld hebben zich bereid  

  verklaard om bestuurslid te worden. 

 Kandidaten bestuur kunnen zich opgeven t/m  

12 januari bij de secretaris. 

11 Programma 2023 

12  Rondvraag 

13  Pauze met verloting 

14  Hobby praat 
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Verslag jaarvergadering 20-02-2022. 

 

Aanwezig: 

Charel Bal, Frank Bogman, Ton Breuls, Huub Bos, Dylan Franssen, Ton Gaertner, Nick 

Grosfeld, Gijs Kieft, John Lejeune, Nic Luijten, Ger Prevoo, Ed Smeets, Erwin Weishaupt, 

Winand Weusten en Joop Bootz. 

 

Afgemeld: 

Truus en Paul Laenen, Paul Gielkens, Marianne Dorst, Ton van Unen en Marijke van der 

Bruggen. 

 

1) Opening: 

Voorzitter Huub Bos opende de vergadering met iedereen na lange tijd welkom te heten. 

Dit is een jaarvergadering die wegens de corona uitgesteld moest worden. 

 

2) Verslag jaarvergadering 2020: 

Deze heeft men via de nieuwsbrief ontvangen. 

Hier waren geen vragen of opmerkingen over. 

Verslag werd goedgekeurd. 

 

3) Verslag secretaris over 2020 en 2021: 

Secretaris las dit verslag voor. Er waren geen opmerkingen, 

 

4) Verslag penningmeester over 2020/2021: 

De penningmeester, Nic Luijten, liet ons alle posten zien van 2020 en 2021 

Hieruit blijkt dat Terra Collinaria financieel gezond is. 

 

5) Verslag kascontrolecommissie. Ed Smeets en Ton Gaertner: 

Beiden hadden de kas gecontroleerd en goed bevonden. 

De voorzitter las nog het schriftelijk verslag van de kascontrolecommissie voor waarin dit 

bevestigd is. 

Hiermee is de penningmeester en het bestuur decharge verleend. 

 

6) Begroting 2022: 

Deze werd doorgenomen en goedgekeurd. 

 

 

7) Verkiezing nieuwe kascontrolecommisie: 

Ton Gaertner blijft nog een jaar en Gijs Kieft gaf zich op. 

Ed Smeets werd bedankt voor zijn inzet al lid van de Kascontrolecommisie. 
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8) Bestuursverkiezing: 

Aftredend: Joop Bootz, hij stelde zich herkiesbaar. 

Daar er geen nieuwe kandidaten aangemeld zijn, is Joop Bootz bij acclamatie herkozen. 

 

9) Programma 2022: 

Dit werd getoond aan de leden. 

Er waren nog data die nog ingevuld moeten worden. 

 

10) 40e jarig bestaan: 

Voorzitter gaf een uitleg wat er dit jaar gepland is. 

26 maart etentje enz. (dit geheel gratis) 

wandeling en een busreis. Video opnames door Jan Verheijden. Hiervoor gaven zich een 

aantal leden op. 

 

11) Pauze met verloting: 

 

12) Hobby praat: 

Door middel van het digitaal boek van de NBAT genoemd: Dutch Scaping Aquuarium 

werden er verschillen de aquaria getoond. 

Hier werden de aquaria, plattegronden, vissen en planten bekeken en van commentaar 

voorzien. Hierbij was de hulp van Nick Grosfeld zeer welkom. 

 

13) Rondvraag: 

Ger Prevoo, plantencentrale: indien men een (speciale) plant wilt hebben, graag een foto 

van deze plant. 

 

14) Sluiting: 

Voorzitter sloot de vergadering. 

  

 

Secretaris: 

Joop Bootz 
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Programma 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 13 januari 2023 Jaarvergadering 

vrijdag 10 februari Nick Grosfeld landelijke gezelschap aquaria 

zaterdag 4 maart Huiskeuring Peter Jan Taheij 

zondag 26 maart Uitslag keuring feestmiddag 

vrijdag 14 april Eigen inbreng 

zondag 23 april Bak van de maand  

vrijdag 12 mei Nick Grosfeld   Paludarium 

vrijdag 9 juni Eigen inbreng 

zondag 25 juni Bak van de maand  

vrijdag 21 juli Voervangen 

vrijdag 22 september  Eigen inbreng 

zondag 1 oktober Bak van de maand  

vrijdag 20 oktober Nick Grosfeld gezelschap vissen uit Afrika 

vrijdag 17 november Eigen inbreng 

vrijdag 15 december Jan Verheijden natuurfilm 

vrijdag 19 januari 2024 Jaarvergadering 



 

9 
 
  



 

10 
 

 

Activiteiten 2023 
Datum   Activiteit 
 
 
 
vrijdag 13 januari 2023 Jaarvergadering 

vrijdag 10 februari Nick Grosfeld landelijke gezelschap aquaria 

zaterdag 4 maart Huiskeuring Peter Jan Taheij 

zondag 26 maart Uitslag keuring feestmiddag 

vrijdag 14 april Eigen inbreng 

zondag 23 april Bak van de maand  

vrijdag 12 mei Nick Grosfeld   Paludarium 

vrijdag 9 juni Eigen inbreng 

zondag 25 juni Bak van de maand  

vrijdag 19 juli Voervangen 

vrijdag 22 september  Eigen inbreng 
zondag 1 oktober Bak van de maand  

vrijdag 20 oktober Nick Grosfeld gezelschap vissen uit Afrika 

vrijdag 17 november Eigen inbreng 

vrijdag 15 december Jan Verheijden natuurfilm 

vrijdag 19 januari 2024 Jaarvergadering 

 
 
 
 
 

  

Verenigingsbijeenkomsten 
Kapelaan Pendersplein 10 Gulpen       Aanvang 19:30 uur 

 
 
 


