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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 Ed Smeets 
Burg. Ceulenstraat 39 

6212 CN Maastricht 

eymseets@msn.com 

06 1310 8833 

Lid Nick Grosfeld 

Oude Kerk 2 

6167 AT Spaubeek 

n.grosfeld@icloud.com 

06 1554 1052 
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Verslag jaarvergadering 13-01-2023 

Aanwezig: 

Charel Bal, Ton Breuls, Huub Bos, Dylan Franssen, Will Franssen, Ton Gaertner, Nick 

Grosfeld, Gijs Kieft, Margot Pleumeekers, John Lejeune, Nic Luijten,  

Ger Prevoo, Ed Smeets, Luc Souren, Ton van Unen, Winand Weusten,  

Marianne Dost, Thijs Cuppen en Joop Bootz. 

Afgemeld: 

Frank Bogman, Marijke van der Bruggen, Paul Gielkens, Paul Laenen, Henny Bootz, Elly Bal, 

Truus Laenen en Aylin Kamp. 

1) Opening: 

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

2) Verslag jaarvergadering 2022: 

Deze heeft men via de nieuwsbrief (nummer 1) ontvangen. 

Hier waren geen vragen of opmerkingen over. 

Verslag werd goedgekeurd. 

3) Verslag secretaris: 

Secretaris, Joop Bootz, las dit verslag voor. 

Hier waren geen vragen of opmerkingen over. 

Verslag werd goedgekeurd. 

 

4) Verslag Penningmeester 2022: 

De penningmeester, Nic Luijten, liet ons alle posten zien van 2022. 

Hieruit blijkt dat Terra Collinaria financieel gezond is. 

 

5) Verslag kascontrolecommissie. Gijs Kieft en Ton Gaertner: 

Daar Gijs Kieft verhinderd was op de dag dat de kas bij de penningmeester gecontroleerd 

werd, heeft Ton Gaertner de kas alleen gecontroleerd. 

De bevindingen van Ton waren dat de zaken goed in orde waren en hij niets onregelmatigs 

heeft kunnen vaststellen. 

Hiermee is de penningmeester en het bestuur decharge verleend. 

 

6) Verkiezing nieuwe kascontrolecommisie: 

Daar Ton Gaertner al 2 jaar lid is geweest van de kascontrolecommisie moest hij zijn taak 

neerleggen. 

De voorzitter bedankte hem voor zijn inzet. 

Gijs Kieft zal nog een jaar lid blijven van de kascontrolecommisie. 

Ton van Unen is bereid om zitting te nemen in de kascontrolecommisie. 
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7) Begroting 2023: 

Deze werd doorgenomen en door de aanwezigen goedgekeurd. 

 

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

Daar het bestuur van de Parochiezaal de huur en consumptieprijs heeft verhoogd zijn wij 

genoodzaakt om de prijs van een consumptie te verhogen. 

Dit werd door de aanwezigen aangenomen. 

De verhoging gaat de volgende bijeenkomst in. 

 

9) Opheffen Plantencentrale: 

De voorzitter gaf een uitleg waarom het bestuur tot deze ingreep is gekomen. 

Deze uitleg is te vinden in de Nieuwsbrief nummer 1 en 2. 

Voorstellen van de aanwezigen: 

John Lejeune, 

Een week voor de bijeenkomst te toppen en dan de planten mee te brengen naar de 

bijeenkomst. 

Zet het op de WhatsApp van Terra Collinaria en degene die de planten nodig heeft mag 

dan reageren. 

Nick Grosfeld, 

Als iemand planten nodig heeft, zet dit op dit WhatsApp en als hij ze heeft brengt hij ze 

mee naar de bijeenkomst. 

 

10) Bestuursverkiezing: 

De voorzitter Huub Bos is aftredend en herkiesbaar. 

De vicevoorzitter Nic Luijten nam voor dit punt de voorzittershamer over. 

Huub Bos werd door de aanwezigen herkozen. 

Ed Smeets en Nick Grosfeld hadden zich kandidaat gesteld voor het 

bestuurslidmaatschap. Daar er zich geen andere kandidaten hadden opgegeven werden 

beide per acclamatie gekozen. 

Deze stap is voor het bestuur nodig i.v.m. verjonging bestuur. 

11) Programma 2023: 

Dit werd getoond aan de leden. 

2 datums werden nog ingevuld. Bak van de maand. 

Ook een wandeling met Piet Vergoossen moet nog geregeld worden. 

Voor de huiskeuring gaven zich verschillende leden op. 

Voor het voervangen zal het bestuur contact opnemen met staatsbos beheer. 

12) Rondvraag: 

Gijs Kieft: 

Is het mogelijk om een ledenlijst aan de leden te verstrekken? 

Het bestuur zal dit uitzoeken of het mogelijk is. AVG. 

Charel Bal: 
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Als dit mogelijk is dan ook graag een Smoelen boek. 

Ook nog een vraag of de Website kan worden geüpdatet. 

 

13)  Pauze met verloting: 

De verloting werd gewonnen door Joop Bootz. 

 

14) Hobby praat: 

Thijs Cuppen liet ons beelden zien van zijn aquarium met het probleem van vliegjes die een 

echte vliegenplaag bleek. 

Hij had een grote ventilator bij zijn aquarium staan om dit te bestrijden maar dit hielp te 

weinig. 

Verschillende opties werden aangedragen zoals vissen die ze opeten. Filter instroom enz. 

 

15) Sluiting: 

Voorzitter sloot de vergadering. 

 

 

Secretaris: 

Joop Bootz 
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Jaarverslag secretaris 2022 

Na 2 jaar van soberheid was 2022 een jaar waar wij eindelijk ons uitgestelde jubileum 

konden vieren. 

Dit hebben we gedaan met een gezellige feestdag in het Flaterke in Margraten, een 

wandeling onder leiding van Jan Verheyden en een bezoek aan de GaiaZoo. 

De belangstelling voor deze activiteiten was groot. 

 

Ons leden aantal is bijna gelijk gebleven, 34 leden, 11 huisgenootleden en 2 begunstigers. 

Hierdoor zijn we de grootste aquariumvereniging in Limburg 

 

Verder hebben wij 9 bijeenkomsten mogen verzorgen waarvan de opkomst van de leden 

groot was. 

Hiervan waren 3 eigen inbreng en 5 met spreker. O.a Nick Grosfeld, Peter Oranje en  

Piet Vergoossen. 

 

Ook hebben wij weer een huiskeuring gehad met als keurmeester Nick Grosveld. 

Uitslag Gezelschapsaquaria 1e Ton Gaertner 2e Huub Bos  

Speciaalaquarium 1e Joop Bootz 

 

2x hebben we een bak van de maand gehad, bij John Lejeune en Ger Prevoo. 

 

In november kregen we het droevig bericht dat Wil Dresen plotseling was overleden. 

Wil was een toegewijd lid en jaren onze penningmeester. 

 

De cursus die in februari eindelijk kon doorgaan was een succes mede dank aan de locatie 

en verzorging door Ger en Jose Prevoo. 

 

De WhatsApp van Terra Collinaria wordt veel gebruikt door de leden. De nieuwsbrief is in 

2022 26 maal verschenen. 

 

Het bestuur is 11 keer in vergadering bijeengeweest. 

Ook hebben wij onze vereniging gepromoot op de Hubertus markt in Gulpen. Mede dank zij 

enkele leden. 

 

 

 

Secretaris Terra Collinaria. 

Joop Bootz 
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Huiskeuring 2023 

Dit jaar organiseren wij weer een huiskeuring op zaterdag 4 maart. 

Meedoen kan op twee manieren: 

1e  Je doet mee aan de wedstrijd keuring. 

Dan krijg je punten ( ook uitleg en punten waarop je moet letten of 

verbeteren) en er is dan een uitslag. 

2e Je doet mee aan de advieskeuring.  

Je krijgt dan voor je eigen aquarium een gedegen advies van de 

keurmeester. Dit krijg je ook op papier. 

Er worden geen punten gegeven en er is geen wedstijd aan verbonden. 

 

Er zal gekeurd worden door de Bondskeurmeester Peter Jan Taheij. 

Opgeven voor deze keuring bij secretaris bootzj@hotmail.com. 
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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 bij Marianne Dost 

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 bij John Lejeune 

vrijdag 20 oktober Nick Grosfeld gezelschap vissen uit Afrika 

vrijdag 17 november Eigen inbreng 

vrijdag 15 december Jan Verheijden “langs de oude stoomtramroute” 

vrijdag 19 januari 2024 Jaarvergadering 

 

  

Verenigingsbijeenkomsten 
Kapelaan Pendersplein 10 Gulpen       Aanvang 19:30 uur 

 
 
 
 


