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10 maal per jaar

UITNODIGING
Het bestuur van aquariumvereniging Vrij en Blij nodigt u hierbij uit om op
maandagavond 31 maart aanwezig te zijn op de verenigingsavond die
gehouden zal worden in "Het Geertruidahuis", Dr. M.L. Kingstraat 2c te
Landsmeer. Op deze avond vertoont A. de Graaf de tijdens de
districtskeuring 2014 gemaakte opnamen:

TERUGBLIK
DISTRICTSKEURING 2014
Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom in "Het Geertruidahuis", Dr. M.L.
Kingstraat 2c te Landsmeer.
De aanvang van de verenigingsavond is : 20.00 uur

Korte inhoud
De presentatie van de districtskeuring van de districten Kop van Noord
Holland, Kennemerland en Amstelland zal op deze avond vertoond worden.
Op deze avond er de gelegenheid de gekeurde aquaria en paludaria te
bekijken en te discussiëren over de inrichting en samenstelling van het
dierenbestand van de bakken.
Vooral voor diegenen die niet aan de keuringen meedoen en de uitslagavond
niet hebben bezocht de kans om te kijken hoe andere aquariumhouders hun
aquarium hebben ingericht. Zeker een kans op ideeën op te doen om het
eigen aquarium te verbeteren/
Natuurlijk is een ieder, ook niet leden, van harte welkom en is de toegang
zoals altijd gratis.
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NIEUWE LEDEN
Aangemeld als lid van de vereniging:
J. Bast
Hoofddorp
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. Zij zijn van harte welkom.

CONTRIBUTIEBETALINGEN
De penningmeester heeft de verzoeken tot
betaling van de contributie inmiddels naar
alle leden en donateurs verzonden
Aangezien de vereniging aan haar
betalingsverplichtingen t.a.v de NBAT en
de jeugdvereniging Vrij en Blij moet
voldoen zou de penningmeester van de
vereniging graag de contributie voor eind
maart van u ontvangen.
Leden die nog niet betaald hebben
ontvangen in de maand april een
betalingsherinnering.
Is op 1 mei de contributie nog niet betaald, dan is de vereniging helaas
genoodzaakt het lidmaatschap bij de NBAT en Vrij en Blij op te zeggen.
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PROGRAMMA 2014
Verenigingsavonden:
31 maart
28 april

terugblik Districtskeuring 2014
D. Poelemeijer:
Geschiedenis van een oever-aquaterrarium
26 mei, 30 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november en 22 december.
Verzendklaar maken verenigingsblad
21 april, 19 mei, 23 juni, 22 september, 20 oktober, 17 november en 15
december.
Bestuursvergaderingen
7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december
Gastheer van de maand
Nog niet vastgesteld

GASTHEER VAN DE MAAND
Heeft u een aquarium, terrarium of paludarium dat u eens aan een aantal
andere leden wilt laten zien, geeft u zich dan eens op als gastheer- of
gastvrouw van de maand.
Tijdens deze avond kunnen het aquarium en de techniek van dichtbij
bekijken worden en vragen gesteld worden over de hobby.

VERSLAG

LEDENVERGADERING 24 FEBRUARI ’14
Op maandag 24 februari 2014 werd in het “Geertruidahuis”, de
verenigingslocatie van jeugdvereniging “Vrij en Blij”, Dr. M.L. Kingstraat
2c te Landsmeer de jaarvergadering gehouden.
Op deze avond waren 8 leden aanwezig.
Voor aanvang van de vergadering werd iedereen voorzien van de notulen
van de vorige jaarvergadering op 28 januari 2013, het jaarverslag over 2013,
het financieel verslag over 2013 en de begroting voor 2014 uitgereikt.
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1. Opening
De voorzitter, de heer C.J. de Best, opende om 20.15 uur de vergadering.
2a. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen:
- er is nog geen datum voor Gastheer van de Maand vastgesteld
Ingekomen stukken:
- Verslag van de kascontrolecommissie. Deze wordt behandeld bij punt 7.
- Uitnodiging uitslagavond districtskeuring op 1 maart. Zie verenigingsblad.
3. Notulen jaarvergadering 2013.
Deze stonden vermeld in het verenigingsblad van februari 2013. Tevens
ontvingen de aanwezigen voor de vergadering een exemplaar van de
notulen. Het verslag werd dor de voorzitter voorgelezen.
Correctie:
Bij punt 11, 3e regel: 2 maart 2012 moet zijn 2 maart 2013.
Er waren verder geen op- en of aanmerkingen op de notulen zodat deze met
bovenstaande wijziging werd vastgesteld
5. Jaarverslag 2013
Dit verslag was opgenomen in het verenigingsblad van februari 2014 en
tevens voor de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt.
Bij de activiteiten ontbrak de wandeling in het Thyssepark op 4 mei 2013
Er waren verder geen op- of aanmerkingen.
De secretaris werd door de voorzitter bedankt voor de door hem gedane
werkzaamheden met betrekking tot de notulen van de vergadering en het
jaarverslag.
6. Financieel verslag 2013
De penningmeester gaf een uitleg met betrekking tot de inkomsten en
uitgaven van de vereniging. Ook werden de verschillen met de begroting
van 2013 toegelicht.
Enkele opmerkelijke zaken:
- De inkomsten bij contributies en de uitgaven voor het lidmaatschap bij
de NBAT zijn lager doordat er minder leden zijn dan begroot.
- De kosten voor et verenigingsblad zijn hoger door de uitgave voor
postzegels waarvan nog een deel in voorraad is.
- De kosten voor sprekers zijn wat lager doordat we meer relatief
goedkope sprekers hebben gehad.
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Het jaar 2013 werd afgesloten met een klein negatief resultaat. Dit levert
nog geen problemen op maar de uitgaven dienen wel in de hand gehouden te
worden.
Het financieel verslag werd hierna zonder vragen of opmerkingen door de
vergadering goedgekeurd.
7. Verslag kascontrolecommissie.
De boeken en bescheiden van de vereniging waren door de
kascontrolecommissie bestaande uit J. Schimmel en B. Dinsbach op 21
februari 2014 gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur werd door de
vergadering decharge verleend met betrekking tot het gevoerde financiële
beheer en beleid betreffende het jaar 2013.
De kascontrolecommissie werd bedankt voor de door hen gedane
werkzaamheden.
8. Beleid bestuur.
De voorzitter bedankt iedereen voor de gezelligheid binnen de vereniging.
Ook de avonden bij de leden thuis zijn geslaagd. De voorzitter gaf verder
aan dat het bestuur probeert om het iedereen naar de zin te maken maar dat
dat helaas niet altijd mogelijk is. Wel zou hij graag op- of aanmerkingen
horen als er dingen verbeterd kunnen worden.
Geen der aanwezigen vroeg het woord met betrekking tot dit agendapunt.
De aanwezigen werden bedankt voor vertrouwen dat zij in het bestuur
stellen.
Na de pauze waarin de aanwezigen een consumptie op kosten van de
vereniging kregen aangeboden en waarin over diverse hobbyonderwerpen
werd gesproken werd de vergadering voortgezet.
9. Contributie 2014 / Donatie 2014 / contributie 2015
De door het bestuur voorgestelde bedragen staan op de laatste bladzijde van
het verenigingsblad.
Het bestuur stelde voor de contributie niet te verhogen. Een
contributieverhoging van enkele euro’s leverde met het huidige ledenaantal
nauwelijks inkomsten op.
Het bestuur gaat kijken waar in de uitgaven kosten bespaard kunnen
worden. Daarbij wordt o.a. gekeken de kosten die gemaakt worden voor het
maken en het verzenden van het verenigingsblad.
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De contributie voor 2015 zal mede afhankelijk zijn van de afdracht aan de
NBAT en zoals gebruikelijk bepaald worden in een extra vergadering in
december 2014.
Net zoals in voorgaande jaren is het mogelijk de contributie in 2 delen te
betalen. Het tweede deel graag voor 1 september.
10. Begroting 2014
De penningmeester gaf een uitleg met betrekking tot de begroting. Deze is
opgesteld met de inkomsten en uitgaven van 2013 als uitgangspunt.
Het jaar 2014 zal, als er geen extra inkomsten komen of bepaalde uitgaven
dalen, afgesloten worden met een klein negatief resultaat.
Besloten werd de consumpties bij het maken van het verenigingsblad te
beperken. Ook zullen de bladen dat naar de aquariumwinkels gaan niet meer
verzonden worden. Deze bladen zullen bij een bezoek aan die winkels
worden afgegeven.
Op verzoek van de aanwezigen zullen de kosten voor de verenigings- en de
districtskeurig gesplitst worden.
Gekeken zal worden of een eigen bijdrage aan de verenigingskeuring
noodzakelijk en gewenst is.
Aangezien geen der aanwezigen vragen of opmerkingen had werd de
begroting vastgesteld.
De penningmeester werd door de voorzitter bedankt voor de door hem
gedane werkzaamheden met betrekking tot het financieel verslag over 2013
en de begroting voor 2014.
11. Programma 2013
Er is nog geen volledig programma bekend. De data van de
verenigingsavonden stonden reeds in het verenigingsblad van februari 2014.
De uitslag van de districtskeuring is op 1 maart 2014.
Als verdere activiteiten kwamen ter sprake:
- bezoek tentoonstellingen, ideeën zijn welkom.
- gastheer van de maand.
- verenigingskeuring.
Voorgesteld werd de dia’s van o.a. de keuringen te vertonen. De laatste
jaren gaat alles digitaal. Het diamateriaal is nog beschikbaar.
Vervolg zie blz. 11
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R. Duindam
D. Cornelissen

J. van den Werve
D. den Boer
H. Steenwijk

N. Van Roon

H. Vierhout

H. Wilmans

E. Vierhout

KOP VAN
NOORD HOLLAND

J. Poorte

Amstellan
d

C. Kerssens

J. Schimmel

J.B. Bast

Kennemerland

C. Keim

D. Poelemeijer

W. Krom

B. Terbraak

J. Mans

J. Wals

J. Teske

12. Verenigingsblad
De aanwezigen zijn tevreden met het blad. De bedoeling is om op de
ingeslagen weg voort te gaan. Geen der aanwezigen had op- of
aanmerkingen. De leden die zorgen voor het verzendklaar maken van het
blad werden bedankt voor hun medewerking.
Voorgesteld werd naast het blad een folder te maken om geïnteresseerde
aquariumhouders uit te nodigen om naar de verenigingsavond te komen.
13. Verkiezing bestuur
De penningmeester, J. Westmaas was aftredend en herkiesbaar.
Er hadden zich voor de vergadering geen kandidaten voor een
bestuursfunctie aangemeld.
J. Westmaas werd voor een periode van drie jaar in het bestuur herkozen.
14. Verkiezing kascontrolecommissie
De heren J. Schimmel en B. Dinsbach werden door de vergadering gekozen
in de kascontrolecommissie. De heer C. Ietswaart werd door de vergadering
als reserve benoemd.
15. Rondvraag
J. Schimmel vraagt om meer hulp na de verenigingskeuring zodat hij een
betere voorbereiding heeft voor de districtskeuring. Dit wordt toegezegd.
16. Sluiting
De voorzitter, C.J. de Best sluit om 22.30 uur de vergadering waarbij hij de
aanwezigen bedankt voor hun komst en bijdrage aan de vergadering.
A. de Graaf

Na de vergadering wordt nog een korte film, gemaakt door B. de Bakker,
vertoond die gemaakt is tijdens een duikvakantie in de Rode Zee.

EXCURSIE
Heeft u een leuk idee voor een gezamenlijke excursie, neemt u dan contact
op met het bestuur dan gaan we kijken of er meerdere leden heen willen.
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UITSLAG DISTRICTSKEURING 2014
Op zaterdag 1 maart maakte de bondskeurmeester R. van Brakel de uitslag
bekend van de districtskeuringen van de districten Kop van Noord-Holland,
Kennemerland en Amstelland.
Doordat er nu een uitslagavond voor drie districten gelijktijdig werd
georganiseerd was er een goed gevulde zaal.
Even over half acht opende de heer R. Zuijdam, namens de
keuringscommissie van de 3 districten, de avond om bijna meteen het woord
aan de heer Van Brakel te geven om commentaar te geven bij de foto’s die
bij de keuringen waren gemaakt . Eerst werden de door H. Sierraad gemakte
foto’s van vijverkeuring vertoond. Hierbij was slechts één deelnemer.
Daarna volgden de door A. de Graaf gemaakte foto’s van de gekeurde
aquaria en paludaria.
Van de gekeurde aquaria en paludaria werden diverse opnamen van de
inrichting vertoond. Daarbij werd ingegaan op de vorm en kleurcontrasten
van planten en gebruikte materialen. Ook voor de speciaalaquaria is dat
belangrijk.
Wat de vissen betreft werd vooral aandacht gegeven aan de grootte van de
scholen/groepen en het gedrag van vissen in een speciaalaquarium.
Een school bestaat volgens de keuringswijzer uit minimaal 12 dieren.
Daarbij dient te gelet worden op verdeling over de waterlagen door het
gebruik van bodemvissen en midden- en oppervlaktezwemmers.
Vier van de vijf gekeurde speciaalaquaria waren aquaria voor maanvissen.
Daarbij werd een maximum van 2 stellen aangehouden.
Na de bespreking van de vijver, de 3 paludaria en de 17 aquaria was het
inmiddels kwart over 10. Er volgde daarna een pauze van en half uur waarin
de lootjes voor de aantrekkelijke tombola werden verkocht.
Na de pauze werden eerst alle personen bedankt die een bijdrage hebben
gegeven aan de keuring. Daarbij werden o.a de verzorgers van de lunches,
de chauffeurs, de fotografen en organisatoren genoemd.
Hierna werd de uitslag van de keuring bekend gemaakt. Daarbij werden per
district, onafhankelijk van de categorie, de deelnemers op volgorde van
puntenaantal genoemd. Ook werden in diverse categorieën de wisselprijzen
uitgereikt.
Om kwart voor elf volgde als laatste onderdeel van avond de verloting zodat
de avond om kwart over elf afgesloten kon worden.
Al met al een geslaagde avond.
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Kop van Noord Holland
Cat: Pl

Naam

Vereniging

Totaal/Biol.

BD

A1
A1
C1
A1
A1
A2
D1
A1
A2
A1
A1

D.Cornelissen
H.Wilmans
E.Vierhout
D. ten Boer
N.van Roon
H.Vierhout
R.Zuijdam
H.Steenwijk
J.Poorte
J.van der Werve
R.Duindam

“Hugo Aqua”
“Black Molly”
“Hugo Aqua:
“Hugo Aqua”
“ De Glasbaars”
“Hugo Aqua”
“Hugo Aqua”:
“De Glasbaars”
“De Glasbaars”
“Hugo Aqua”
“Hugo Aqua”

385/62.5
385.5/61.5
385.5/62.0
386.5/62
387.5/62
388.0/62
388.0/70.5
390.0/63
391.0/62.5
393.5/63.5
394.0/63.5

Br
Br
Br
Br
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Go

“Vrij en blij”
“Zwanenburg/
Halfweg e.o”

380/61

Br

391/62

Zi

“AVC Vivaria”
“AS Tropica”
“Viva Aquaria”
“Viva Aquaria”
“Viva Aquaria”
“Viva Aquaria”
“Viva Aquaria”
“AS Tropica”

384.0/61
387.5/61.5
389.0/62.5
384.0/61
387,5/62.5
388.0/61.5
389.5/62.0
392.0/63

Br
Zi
Zi
Br
Zi
Zi
Zi
Zi

7
6
1
5
4
2
1
3
1
2
1

Amstelland
A1
B1

2
1

J.Schimmel
J.Bast

Kennemerland
A1
A4
A2
A2
B1
C1
C1
A1
Pl
BD
A1
A2/A4
B1
C1
D1

2
2
1
3
1
2
1
1
=
=
=
=
=
=
=

C.Kerssens
J.Teske
J.Wals
C.Keim
W.Krom
D.Poelemeijer
J.Mans
B.Terbraak

plaats
bondsdiploma (Br = brons, Zi = zilver, Go = goud)
gezelschapsaquarium
speciaalaquarium
zeewateraquarium
paludarium
vijver
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PROBLEMEN…
Ik hield in het verleden een bak bij in het kantoor van “de magneet”, een
Reisbureau. Ook weer via,via kwamen ze bij mij uit. En zo begon het
aquariumplezier van de medewerkers.
De bak stond beneden in de kantine, Een mooie ruimte, waar de bak ook
mooi stond tegen een mooie muur. Meestal zorgde ik eens in de maand voor
een goede onderhoudsbeurt. En dat ging al een hele tijd prima! Tot ik op een
vrijdagmiddag de bak had gedaan.
Na een week werd ik gebeld. Het ging niet goed met de bak. De vissen
vielen van hun graad, en gingen dood. Ik stond stomverbaasd. Toen ik dat
hoorde, ben ik er de volgende dag gelijk heengegaan. Toen ik binnenkwam
kreeg ik gelijk een lading schuld over mij heen. De bak was om te huilen.
Dode vis, en vis die al ver heen was. Dat kon natuurlijk nooit vanzelf. Een
mooie bak achterlaten, en in één week zo naar de knoppen. Ja mijnheer van
Stralen; hier betalen wij onze lieve centen niet voor. De oplossing kwam
naar binnen: De schoonmaakster,“tevens hulp bij feestjes” in de kantine. Die
vertelde mij dat er die zaterdag een feest was geweest, en dat ze zo dronken
waren, dat ze dachten: de vissen lusten ook wel wat. Ze keken zo hongerig.
Met als gevolg dat er drank, koek, zoutjes tot zelfs sigarettenpeukjes
verdwenen in de bak. En als je dan een vis ben, en je krijg te maken met een
plas jenever om je heen van hoeveel %, en een gloeiende peuk in de bak, dat
is ook auw.
Dat kreeg ik te horen. enz. enz. maar of ik haar niet wilde verraden, want ze
had het hier zo naar haar zin. Dus heb ik de bak maar opgeknapt wat een
heleboel werk was, en naar boven gegaan. En heb gezegd; zoek voor mij
maar een ouwe jood. Dit is de laatste keer. Ik laat mij niet belazeren. Er
drijven allemaal peuken in de bak, en die komen er niet vanzelf in. En dat ik
niet het enige wat ik constateer.
Toen kwam het hoogste woord er uit, en ik kreeg het zelfde verhaal te horen
als van de schoonmaakster. Excuus hiervoor. Voor mij was de kous af, ik
heb mijn spullen gepakt en ben weggegaan. Met de woorden “het beste met
de bak”voor mij was het gedaan, ondanks hun smeekbede. En zo´n
beschuldiging was voor mij: de groeten er mee.
Ze hebben mij nog één keer gebeld. erg bedankt, maar nee is voor mij nee.
Vele malen ben ik gebeld om een probleem op te lossen, wat altijd lukte.
Maar dan dorsten ze niet de juiste hoeveelheid te gebruiken.
Dus de helft’ en dat hielp niet. Nee natuurlijk niet. De helft van penicilline
kuur werkt ook niet. Dus was ik er gauw klaar mee
Jan van Stralen
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Wij verkopen voeding en benodigdheden voor:
Honden
Katten
Knaagdieren
Vogels
Reptielen
Vissen

Wij zijn 6 dagen per week open
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

-

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
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
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Aquarium-, Terrarium-, en Vijververeniging
Vrij en Blij
Opgericht :
1 november 2001

Oplage :
Druk
:

60 stuks + 150 elektronisch
Jeugdvereniging Vrij en Blij

KvK
:
34164757
Aangesloten bij de Ned. Bond 'AQUA TERRA'
Onderdeel van jeugdver."Vrij en Blij" te
Landsmeer

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)

Verenigingsavonden:

Volwassen leden (incl. “Het Aquarium”)
65+ leden (incl. “Het Aquarium”)
Jeugdleden (t/m 17 jaar)
Lid, tevens lid bij een andere aquariumver.
Donateurs met ver. blad
Donateurs zonder ver. blad (minimaal)

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

€ 66,00
€ 62,00
€ 58,00
€ 32,00
€ 32,00
€ 10,00

Betalingen:
NL13 INGB 0004 5109 65
t.n.v. A.T.V. Vrij en Blij, Amsterdam
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

