
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FEBRUARI  2014 





 

 
 

1

Jaargang 2014 Verschijnt 
Nr. 2 10 maal per jaar 

 
UITNODIGING 
Het bestuur van aquariumvereniging Vrij en Blij nodigt u hierbij uit om op 
maandagavond 24 februari aanwezig te zijn op de verenigingsavond die 
gehouden zal worden in "Het Geertruidahuis", Dr. M.L. Kingstraat 2c te 
Landsmeer. Op deze avond staat op het programma: 

Jaarvergadering 2014 

Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom in "Het Geertruidahuis", Dr. M.L. 
Kingstraat 2c te Landsmeer. 
De aanvang van de vergadering is : 20.15 uur 
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
  
 1. Opening 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 3. Notulen jaarvergadering 28 januari 2013 
5. Jaarverslag 2013 
 6. Financieel verslag 2013 
 7. Verslag kascontrolecommissie. 
 8. Beleid bestuur 
  
P A U Z E 
 
  9. Contributie 2014 / Donatie  2014 / Contributie 2015 
10. Begroting 2014 
11. Programma 2014 
12. Verenigingsblad 
13. Verkiezing bestuur 
14. Verkiezing kascontrolecommissie 
15. Rondvraag 
16. Sluiting 
 
Na de vergadering zal, als de tijd dat toelaat, een film en foto’s van B. 
de Bakker met als titel “De Rode Zee 2011/2012” worden vertoond 
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Toelichting op de agenda 
pt 3 / 4 Deze verslagen  worden  voor aanvang van de vergadering 

uitgereikt. De notulen van de ledenvergadering van  28 januari 2013 
waren reeds in het verenigingsblad van februari 2013 opgenomen. 

pt 5  Dit verslag staat op bladzijde 11 t/m 14 van dit blad. 
pt 6  Dit verslag wordt voor aanvang van de vergadering uitgereikt. 

Vanaf 21 januari kunnen leden het verslag ook afhalen bij de 
penningmeester 

pt 7  De kascontrolecommissie bestond  uit de heren  B. Dinsbach en J. 
Schimmel. 

pt 8  Uw op en aanmerkingen t.a.v. het beleid van het bestuur kunnen bij 
dit punt ter sprake komen. 

pt 9  Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. In de 
vergadering zal overlegd worden op welke wijze de noodzakelijke 
bezuinigingen kunnen plaatsvinden. 

  De contributiebedragen voor 2014 staan vermeld op de laatste 
pagina van dit blad. Voor enkele groepen leden bestaan aparte 
regelingen (ereleden, aspirant jeugdleden e.d.). 

pt 10  De begroting wordt voor aanvang van de vergadering uitgereikt. 
pt 11  Aan de orde komen: "Huisbezoeken", verenigings- /districtskeuring, 

invulling verenigingsavonden, andere  activiteiten. Zie ook blz. 3. 
pt 13  Regulier aftredend is dit jaar, de penningmeester. J. Westmaas. 

Deze stelt zich herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie 
kunnen zich tot de aanvang van de vergadering aanmelden bij de 
secretaris van de vereniging. Het rooster van aftreden is: 

  2014 penningmeester, 2015 secretaris, 2016 voorzitter, 2017  
  penningmeester.  
 

 
        Een voorbeeld 
  van een  
  speciaalaquarium 
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PROGRAMMA 2014 
Verenigingsavonden: 
24 februari   jaarvergadering 
31 maart   programma nog niet bekend  
28 april   programma nog niet bekend  
26 mei   programma nog niet bekend  
30 juni   programma nog niet bekend  
 
Natuurlijk zal het bestuur weer trachten een afwisselend programma samen 
te stellen. Daarbij zal o.a. gezocht worden naar sprekers m.b.t. de 
onderwerpen zeewateraquaria, paludaria en vijvers. Ideeën voor de invulling 
van deze avonden zijn welkom. 
 
Verzendklaar maken verenigingsblad 
Dit zal plaatsvinden op de voorlaatste maandag van de maand. 
Locatie: Verenigingsgebouw Vrij en Blij 
De eerstvolgende data zijn: 17 februari, 24 maart, ??? april, 19 mei en 23 
juni. I.v.m. Pasen zullen we in april het blad op een andere avond maken. 
 
Bestuursvergaderingen 
Deze worden gehouden op de eerste maandag van de maand. De 
eerstvolgende vergaderingen zijn op 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 
juni  
 
Excursie 
Ook in 2014 willen we weer een gezamenlijk bezoek aan een interessante 
tentoonstelling, tuin o.i.d. organiseren. Ziet u ergens een aankondiging die 
wellicht interessant is als doel van een “excursie”, neemt u dan contact op 
met het bestuur.  
 
Gastheer van de maand 
In 2014 wil het bestuur hiermee doorgaan. Het bekijken van aquaria van 
andere leden is belangrijk voor het verhogen van de kwaliteit van het 
aquariumhouden.  De gastheer of gastvrouw ontvangt tips, de bezoekers 
zien hoe een ander de problemen heeft aangepakt en op een informele 
manier worden vragen gesteld en beantwoord over de hobby. 
Op 10 maart zal de eerstvolgende gastheeravond zijn. Kandidaten worden 
nog gezocht. 
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Verenigings- / Districts- en Landelijke Aquariumkeuring 
In 2014 wordt de districtskeuring van het district “Amstelland” 
georganiseerd in samenwerking met het districten “Kop Noord-Holland” en 
“Kennemerland”.  
De heer J. Schimmel zal de vereniging vertegenwoordigen.  
Natuurlijk zal de vereniging in november/december weer een 
verenigingskeuring organiseren.  

 
IVN EXCURSIEPROGRAMMA 
 
IVN Twiske organiseert vele activiteiten in de Twiskepolder. Vooral in het 
voorjaar en de zomer is het gebied bijna elke week anders en zijn er ook 
vaak meerdere excursies in één maand.  
IVN-Twiske wil u dan ook graag uitnodigen deel te nemen aan één van de 
excursies. 
De volgende activiteiten worden bekend gemaakt op de website: 
http://www.ivntwiske.nl  
 
Kosten: 2.50 Euro per persoon. Kinderen en leden IVN gratis 
Opgave en verdere informatie via de website van IVN Twiske 

 
NIEUWE LEDEN ? 
Om door te kunnen gaan met de activiteiten die we nu organiseren is het 
noodzakelijk dat het ledental weer een stijgende lijn gaat vertonen. Zonder 
voldoende inkomsten is dat niet meer mogelijk. Kent u aquarium-, 
terrarium- of vijverliefhebbers die nog niet lid zijn van een vereniging, 
vraagt u hen dan eens mee te komen naar een verenigingsavond. 
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Wij stellen aan u voor:  
 

DE SCATOPHAGUS ARGUS  
overgenomen uit het verenigingsblad van “De Glasbaars”, Den Helder 

 

beter bekend als:  De Argusvis 
 
Familie: Scatophagidae 
Herkomst: Indonesië, Filippijnen  
Lengte van de vis: 30 cm  
Minimum lengte aquarium: 250 cm  
pH: 8 - 8½   GH: 16 - 20   Temp: 20 - 28  

 
De Argusvis is een grote, zijdelings geplatte vis met een tamelijk vierkante 
vorm. Het lichaam is groenig-zilver tot koperkleurig met onregelmatige 
stippen. De vinnen zijn vrij kort en kleurloos en hij heeft een kleine, 
snavelachtige bek met kleine tandjes. De rugvin bevat stekels waar een 
giftige stof in zit. Er is geen zichtbaar geslachtsonderscheid .  
 
Verzorging 
De Scatophagus argus heeft een bijzondere levensloop: geboren en getogen 
in het brakke water van de mangrovewouden, maar tijdens het volwassen 
leven een echte zeevis. Dit maakt het niet eenvoudig de dieren in 
gevangenschap te houden. De vissen worden vaak, op zeer jonge leeftijden, 
als zoetwatervis verkocht. Tot dat ze een cm. of 6 bereikt hebben kunnen ze 
het ook prima uithouden in een zoetwater aquarium, maar ze zullen toch 
echt in een brakwater aquarium verder moeten opgroeien. Aangezien 
volwassen exemplaren erg groot worden en deze vissen in een groepje van 
ongeveer 5-6 exemplaren gehouden dienen te worden, zijn het niet de meest 
geschikte aquariumvissen. Hoewel de volwassen vissen ook in brakwater 
overleven lijkt de beste optie om volwassen 
leeftijd overbrengen naar een geschikt 
zeeaquarium. Tot die tijd is het belangrijk dat 
de brakwaterbak uiteraard groot genoeg is om 
deze vissen te houden. Ze hebben wat 
schuilplekken nodig in de vorm van planten 
(al zullen die het niet goed doen in brak water 
over het algemeen) stenen en hout. Ook is het 
verstandig de verlichting te temperen zodat de Zilverbladvis 
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sfeer van een mangrovewoud nagebootst wordt. Het beste is het deze dieren 
in een speciaalbak te houden met eventueel een groep Zilverbladvissen  
 
Voortplanting 
ver kweken in gevangenschap met de Scatophagus argus is niets bekend. De 
Argusvis legt waarschijnlijk eieren op een koraalrif waarna de larfjes naar 
de brakke gebieden van mangroven en riviermondingen trekken.  
 
Voeding 
Deze vissen eten zowel dierlijk voer (op jonge leeftijd muggenlarven e.d., 
later groter voedsel als mossels en garnalen) als plantaardig voedsel. Ze 
staan er om bekend een plantenbak totaal leeg te kunnen eten, maar soms 
gedragen ze zich netjes. Het is dan wel zeer verstandig zeer afwisselend te 
voeren, zowel levend, diepvries als groenvoer. Daarmee houdt u ze gezond.  
 
Opmerking 
Hoewel deze vissen niet gemakkelijk te houden zijn, hebben ze wel een zeer 
grote aantrekkingskracht op aquarianen. Ze zijn zeer gemakkelijk tam te 
krijgen en kunnen dan uit de hand gevoerd worden. Als aan alle 
voorwaarden voldaan kunnen worden zijn het zeer leuke huisdieren waar 
men jarenlang plezier aan kan beleven. Helaas worden ze meestal als 
zoetwatervis verkocht en ‘vergeet’ men er bij te vermelden dat ze toch echt 
brakwater nodig hebben op den duur. Hierdoor sterven er zeer veel 
Argusvissen voor ze zelfs maar halfwas zijn. Helaas hoor ik steeds dat deze 
vissen in de aquariumwinkel aan niets vermoedende mensen worden 
verkocht als oplossing voor hun alg probleem (helpt niet je moet de oorzaak 
wegnemen, zie informatie optimale plantengroei) zonder dat er dus wordt 
vermeld dat ze: 1) Groot worden. 2) In brakwater moeten. 3) De neiging 
hebben om als de alg op is aan de planten te beginnen bij verkeerde voeding. 
Dat is erg jammer, want deze vis verdient echt een speciaalbak. Dan pas laat 
deze vriendelijke argusvis zijn volle pracht zien. Er zijn overigens 
verschillende kleur variëteiten in de handel waarvan het nog maar de vraag 
is of het dezelfde soort is.  
 
Text door: sonnie-tieske producties  
aangepast door E. Prins  
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UITNODIGING. 
 

De keuringscommissie van de districten 
Amstelland, Kop van Noord- Holland en  
Kennemerland heeft het genoegen  
u uit te nodigen, met familie en vrienden, 
voor de  
 

uitslag  
Districtskeuring 2014. 
 

De uitslag zal bekend worden gemaakt 
op zaterdag 1 maart te Nieuwe Niedorp. 
 
Tevens komt  de uitslag van in 2013 verrichte  
Districts vijverkeuring aan de orde. 
 
Adres: “Prins Maurits” 
  Dorpsstraat 79 
  1733 AE   Nieuwe Niedorp 
  Tel.: 0226 - 411751 
 
Het programma voor deze avond ziet er onder voorbehoud als volgt uit: 
 
19.30  Opening 
19.40 presentatie van de gekeurde vijvers / vivaria door  
 de keurmeester R. van Brakel 
21.00 pauze 
21.45 bedanken vrijwilligers, uitslag en prijsuitreiking. 
22.30 korte pauze. 
22.45 verloting en afsluiting. 
23.15 onder het genot van drankje en een hapje, nog wat napraten, daarna  
 vertrek huiswaarts. 
 
De districtscommissie 
 

LET OP:        AANVANGSTIJD 19.30 UUR 



M. Eijken

C. Ietswaart

W.J. Wals

J. Schimmel
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VERENIGINGSKEURING 2013 
Op maandag 23 december werd de uitslag bekend gemaakt van de 
verenigingskeuring 2013. Aan deze keuring hadden 4 personen 
deelgenomen. De keuringen werden net als in voorgaande jaren verricht 
door C.J. de Best en A. de Graaf. Bij de vertoning van de tijdens de keuring  
gemaakte film en foto-opnamen werd uitleg gegeven over de beoordeling 
van het aquarium of paludarium. Daarbij werden tips gegeven die tot 
verbetering kunnen leiden. Aan de orde kwamen o.a. opbouw van het 
aquarium, dieptewerking, groepering planten en de noodzaak van gebruik 
van echte waterplanten. Van de getoonde vissen werden de eigenschappen 
en eisen aan het aquarium besproken. Daarbij kwam ook de noodzakelijke 
vorming van scholen ter sprake. De aquaria stonden er over het algemeen 
goed bij en er kon ten opzichte van 2012 een duidelijke vooruitgang bij 2 
deelnemers geconstateerd worden. Na een pauze werd de uitslag bekend 
gemaakt en kregen de deelnemers een fotocollage als herinnering aan de 
keuring en de puntenlijsten uitgereikt. De uitslag was als volgt: 
 C. Ietswaart M. Eijken J. Schimmel W.J. Wals 

 
Gez. 

Aquarium 
Paludarium

Gez. 
Aquarium 

Gez. 
Aquarium 

BIOLOGISCH     
   Samenstelling dierenbestand 7 7.5 7.5 7.5 
   Gezondheid dieren 7 8 7.5 8 
   Ontwikkeling dieren 7 8 7.5 7.5 
   Aantal dieren 7 7.5 7,5 8 
   Soortkeuze vegetatie 7 7.5 7.5 8 

   Gezondheid vegetatie 6.5 7.5 7.5 8 
   Ontwikkeling vegetatie 6.5 7.5 7.5 8 
   Milieu 7 7 8 8 
   Totaal biologisch 55 60.5 60.5 63 
ESTETISCH     

   Algemene indruk 7 7.5 8 8 
   Soortkeus vissen 7.5 8 7.5 7.5 
   Soortkeus/toepassing     
   materialen 7 7 7.5 8 

   Compositie 6 7.5 7.5 7.5 
ALGEMEEN     
   Techniek en hulpmiddelen 7.5 7.5 7.5 8 
   Materiaalkeuze en veiligheid 7.5 7.5 7.5 8 
   Onderhoud 7 7 7.5 8 
     

Totaal aantal punten* 348 376.5 377.5 392.5 
* de cijfers per onderdeel worden met een factor vermenigvuldigd. De optelling daarvan geeft het totaal aantal 
punten. 

 A.de Graaf 
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Jaarverslag 2013 
 

De Aquarium-, Terrarium en Vijververeniging Vrij en Blij organiseerde 
en/of nam deel aan de volgende activiteiten: 
28januari Verenigingsavond   Ledenvergadering 2013 
9 februari Districtskeuring 2013  Keurmeester: W.A. Tomey 
11 februari Gastheer van de Maand J. Westmaas 
25 februari Verenigingsavond   DVD vertoning:  “Dieren uit de  
         Diepzee” en “Vissen”    
2 maart Districtskeuring 2013  Uitslagavond te Nieuwe Niedorp  
25 maart Verenigingsavond   R. Uvenhoven 
         “Van Biotoop tot Aquarium” 
6 april  Kaderoverleg NBAT  bezocht door A. de Graaf 
27 april Ledenraad NBAT   bezocht door C.J. de Best en A. de  
         Graaf 
28 april Verenigingsavond   A. de Graaf: 
         “Districtskeuring 2013”  
27 mei  Verenigingsavond    E. Prins:  “Inrichten van een klein  
         paludarium” 
14-21 juni Natuurstudieweek 2013  te Landsrade 
         Deelnemers:  
         C.J. de Best en A. de Graaf 
24 juni  Verenigingsavond   H. Sierraad 
         “Inrichting en onderhoud van  
         vijvers” 
29 juni  Gastheer van de Maand C.J. de Best 
30 sept  Verenigingsavond   J. Pedro 
         “Aquariumvissen houden op de  
         Thaise manier” 
28 oktober Verenigingsavond   T. Verheij  
         “Japanse Bakken, daar doen ze het  
         heel anders” 
25 nov. Verenigingsavond   A. de Graaf 
         “Paludarium” 
         “Natuurstudieweek 2013” 
nov./dec. Verenigingskeuring  C.J. de Best en A. de Graaf 
9 december Gastheer van de Maand W.J. Wals 
23 dec.  Verenigingsavond   C.J. de Best en A. de Graaf  
         “Uitslag Verenigingskeuring 2013” 
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In het afgelopen jaar werden enkele leden bezocht door één of meerdere 
(bestuurs)leden. Deze leden hadden hierom verzocht naar aanleiding van 
moeilijkheden bij het aquariumhouden.  
Telefonisch werden door diverse (bestuurs)leden adviezen met betrekking 
tot. de liefhebberij gegeven. 
 
BESTUUR 
In het afgelopen jaar bestond het bestuur uit de heren C.J. de Best 
(voorzitter), A. de Graaf (secretaris) en J. Westmaas (penningmeester). 
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 10 keer bijeen en hielden tussentijds 
veelvuldig contact om allerlei zaken met betrekking tot de vereniging te 
regelen.  
De activiteiten van de vereniging zoals verenigingsavonden, gastheer van de 
maand en het verenigingsblad waren naast de financiën van de vereniging, 
het activeren van aquariumhouders om lid van de vereniging te worden en 
leden behoud belangrijke gespreksonderwerpen.  
 
DISTRICT AMSTELLAND, REGIO NOORD-WEST EN N.B.A.T. 
Het District Amstelland waartoe onze vereniging behoort kwam het 
afgelopen jaar niet bijeen. De vertegenwoordigers van de vereniging zijn 
C.J. de Best (tevens voorzitter van het district), J. Westmaas en A. de Graaf 
(tevens secretaris/penningmeester van het district). Het district organiseerde 
in 2013 alleen de districtskeuring (in samenwerking met District Kop 
Noord-Holland).  
A. de Graaf bezocht een bijeenkomst van het zgn. “kaderoverleg” van de 
NBAT. Besproken onderwerp was o.a. een nieuwe opzet voor de website 
van de NBAT om te trachten meer leden te krijgen 
De Regio Noord-West waartoe het district Amstelland behoort kwam in het 
afgelopen jaar één maal bijeen. Door omstandigheden kon deze vergadering 
niet bezocht worden. 
A. de Graaf en C.J. de Best bezochten de ledenraad van de NBAT op 27 
april 2013 
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VERENIGINGSAVONDEN / VERENIGINGSLOCATIE 
De 10 verenigingsavonden werden gehouden in het verenigingsgebouw van 
jeugdvereniging "Vrij en Blij", Dr. M.L. Kingstraat 2c te Landsmeer. In de 
maanden juli en augustus werden er wegens de vakantie geen verenigings-
avonden gehouden. Het aantal bezoekers op de verenigingsavonden bedroeg 
gemiddeld  10 personen. 
Ten behoeve van opslag van boeken is een kast beschikbaar in de zaal waar 
de verenigingsavonden gehouden worden. Voor  projectieapparatuur en 
andere materialen kan  gebruik gemaakt worden van een kast elders in het 
gebouw. Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van een beamer en 
projectiescherm die in de ruimte aanwezig zijn. 
De heer C.J. de Best zorgt tijdens de verenigingsavonden voor de bezetting 
achter de bar. 
 
VERENIGINGSBLAD  en  BONDSBLAD 
Vanaf 2005 wordt het blad in eigen beheer vervaardigd. De oplage was net 
als in voorgaande jaren 60 stuks. Daarnaast wordt het blad als pdf-bestand 
naar een groot aantal verenigingen en geïnteresseerden gezonden. 
De kosten voor productie en verzending konden hiermee beperkt worden. 
De redactie en het drukwerk van het blad was in handen van A. de Graaf. 
Het in elkaar zetten en verzenden werd  uitgevoerd door C.J. de Best, B. 
Dinsbach, A. de Graaf, J. Schimmel, W.J. Wals en J. Westmaas. 
Alle belanghebbenden ontvingen elke maand met uitzondering van de 
maanden juli en augustus een verenigingsblad. In het verenigingsblad 
stonden de uitnodigingen voor verenigingsavonden en andere evenementen.  
Ook was er aandacht voor diverse wetenswaardigheden op het gebied van de 
liefhebberij. Van de rubriek “vraag en aanbod” werd weinig gebruik 
gemaakt  
Helaas is er nauwelijks aanbod van kopij vanuit de eigen vereniging. Om 
meer afwisseling te krijgen zijn de ervaringen van andere personen zeer 
welkom. Artikelen verkregen door uitwisseling van verenigingsbladen met 
andere aquariumverenigingen, zowel per post al digitaal zorgden voor 
verdere invulling van het verenigingsblad. 
Alle leden van de vereniging ontvingen, naast het verenigingsblad elke 
maand met uitzondering van de maand augustus het bondsblad "Het 
Aquarium".  
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ADVERTEERDERS 
Het afgelopen jaar had de vereniging de volgende adverteerders met een 
halve tot hele pagina: 
- Rijschool "J.J. van Gulik" 
- Aquarium Holgen      
 
Twee bedrijven steunden de vereniging door middel van een 
miniadvertentie. 
- C. Dobber, kruidenierswaren  
- Bloemisterij Zijlstra  
Een bedrijf, Café “De Goede Stek”, stond nog wel in het blad maar zal in 
2014 uit het blad gaan aangezien de advertentiekosten niet worden betaald. 
Door steun van de adverteerders was het o.a. mogelijk een deel van de 
kosten voor het maken en verzenden van het verenigingsblad  te betalen.  
 
INTERNET 
De vereniging is op internet op dit moment niet te vinden aangezien de 
webpagina http://www.vrij-en-blij.tk  is afgesloten. 
De nieuwe locatie voor de website is nog niet actief. 
 
BIBLIOTHEEK 
Door de kast in de beneden zaal is de bibliotheek beter toegankelijk 
geworden. Slechts enkele leden hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om boeken te lenen. In de bibliotheek bevinden zich o.a. vele 
jaargangen van “Het Aquarium”. 
 
LEDENTAL 
In 2013 is één lid ingeschreven.  
Per 1 januari 2014 heeft één lid bedankt 
Het leden- en donateuraantal per 1 januari komt daarmee op 14. 
Het ledental is een blijvende zorg voor het bestuur. Zonder een toename van 
het aantal leden zal het moeilijk zijn de vereniging te handhaven en 
voldoende activiteiten te organiseren. 
 



 

 
 

15

 
 

Wij verkopen voeding en benodigdheden voor: 
 Honden 
 Katten 
 Knaagdieren 
 Vogels 
 Reptielen 
 Vissen 
 
 

Wij zijn 6 dagen per week open 
 Maandag 11.00 - 18.00 uur 
 Dinsdag 10.00 - 18.00 uur 
 Woensdag 10.00  - 18.00 uur 
 Donderdag  10.00 - 18.00 uur 
 Vrijdag 10.00 - 18.00 uur 
 Zaterdag 10.00 - 17.00 uur 
 
Hebben wij iets niet en wilt u het graag hebben?   
Wij bekijken graag de mogelijkheid om het voor u te bestellen en om het in 
ons assortiment op te nemen. 
 
 

Kamperfoelieweg 168 
1032 HV  Amsterdam 
020 - 6365563 



 
Aquarium-, Terrarium-, en Vijververeniging 
Vrij en Blij       
Opgericht :    1 november 2001           
 
KvK  :  34164757  
Aangesloten bij de Ned. Bond 'AQUA TERRA' 
Onderdeel van jeugdver."Vrij en Blij" te 
Landsmeer 

 
Oplage :  60 stuks + 150 elektronisch 
Druk  :  Jeugdvereniging Vrij en Blij 

 

BESTUUR 
 
Voorzitter  C.J. de Best  

   Garstkamp 314 
  1103 PH  Amsterdam 
  06 - 54678741 

 
Secretaris  A. de Graaf  

Langebreek 5 
1121 KP Landsmeer  
020 - 4824836 
email: vrij-en-blij@hetnet.nl 

 
Penningmeester J. Westmaas  

Meteorenweg 108 
1033 HG Amsterdam 
020 - 6313726 

 
Internetadres tijdelijk niet beschikbaar

 
 

 
 
 
Contributie 2014 per jaar (bij vooruitbetaling) 
 
Volwassen leden (incl.  “Het Aquarium”) € 66,00 
65+ leden (incl. “Het Aquarium”)  € 62,00 
Jeugdleden (t/m 17 jaar)     € 58,00 
Lid, tevens lid bij een andere aquariumver.  € 32,00 
Donateurs met ver. blad     € 32,00 
Donateurs zonder ver. blad (minimaal)  € 10,00 
 
 
Betalingen:  
NL13 INGB 0004 5109 65 

t.n.v. A.T.V.  Vrij en Blij,  Amsterdam 

 
 
Verenigingsavonden: 
 
Verenigingsavonden worden gehouden in: 
"Het Geertruidahuis", het verenigingsgebouw van 
jeugdvereniging "Vrij en Blij",  
Dr. M.L. Kingstraat 2c, te Landsmeer op de  
laatste maandag van de maand. 
tel.: 020 - 4824887 
 
 
 
 

      
 
 

 
ADVIES OP AQUARIUMGEBIED 
 
C.J. de Best (zeewater)         tel. 06 - 54678741 
A. de Graaf (techniek, water,  
           vissen, planten)       tel. 020 - 482 48 36 

 



INSCHRIJFFORMULIER 
 

Hierbij geef ik mij op als 
 Lid 
 Jeugdlid 
 65+ lid 
 B-lid 
 Donateur 
Van A.T.V. Vrij en Blij 
 
Naam:    

Adres: 

Postcode – Woonplaats 

Telefoonnummer: 

 

Plejadenplein 44 
1033 VL Amsterdam 
Tel. 020 – 6314757 
http://www.rijschoolvangulik.nl 



Redactie: 
Langebreek 5 
1121 KP  Landsmeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




