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Van de voorzitter
Ik vind en met mij het bestuur dat we goed begonnen
zijn. De twee verenigingsavonden werden goed
bezocht.
De eerste avond was een kennismaking met ons
nieuwe onderkomen. De tweede avond hebben we
genoten van de presentatie van Leo Brand.
Gaan we op deze manier door dan zie ik de vereniging
weer opbloeien. Het zal toch zonde zijn als een
vereniging met 50 leden en die er financieel goed voor
staat de deuren moet sluiten wegens te weinig
interesse van de leden.
Het bestuur is voornemens om elke verenigingsavond
een programma te bieden.
Voor een goede aanzet om de vereniging nieuw leven
in te blazen nodig ik u uit voor de algemene
ledenvergadering op dinsdag 9 april.
De agenda met bijbehorende stukken vindt U op de
volgende pagina.
Het fincieel overzicht zal U in een gedrukte versie
aangeboden worden op de jaarvergadering.
Na de vergadering zal door Frans de foto’s vertoond
worden die hij gemaakt heeft tijdens de bakkentoer.
De leden kunnen dan aan de hand van deze foto’s de
nummer één kiezen.

Inkoper
Alexander van den Berg
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De verenigingsavond op dinsdag 26 maart gaat niet door
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Algemene ledenvergadering dinsdag 9 april 2019
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 20 maart 2018
5. Jaarverslag 2018 van de secretaris.
6. Financieel verslag van de penningmeester.
- Balans per 31 december 2018
- Resultatenrekening 2018
- Verslag kascontrolecommissie.
- Begroting 2019.
Het financieel verslag zal vooraf aan de vergadering aan de leden ter inzage worden voorgelegd.
7. Contributievoorstel 2019
Het bestuur stelt voor om de contributie € 45,00 voor een senior lid en € 20,00 voor een jeugdlid
te handhaven Het bondsblad “Het Aquarium” kost voor NBAT leden € 24 per jaar (8 nummers)
8 Verkiezingen
Bestuursleden:
Theo Hesp zal het voorzitterschap neerleggen zodra een geschikte kandidaat beschikbaar is. De
overige leden zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie
aangemeld (kan nog tot de aanvang van de vergadering).
Huidige bestuurssamenstelling:
Voorzitter en redactie: Theo Hesp
Penningmeester en ledenadministratie: Patrick van Breukelen
2de penningmeester: Nel Grolle
Secretaris: Dick Benkhard
Techniek: Frans van de Brug
Inkoper: Alex van den Berg
Een tweede penningmeester is door het wegvallen van de bar / keuken overbodig geworden.
Nel zal als algemeen bestuurslid gaan functioneren.

9 Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018:
Joost Wennink 2 de maal
Gerard van Dijk 1 ste maal
Reserve wordt uit de vergagering aangezocht
10 Evenementen
Het bestuur stelt voor om de commissieleden Rob de Graaf, Bert van Roosmalen en Hasan
Sadeghi te herbenoemen.
Het budget zal nader bepaald worden.
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11 kennis vergroting
Als de belangstelling daar voor is zal in principe elke verenigingsavond een spreker uitgenodigd
worden.
De club heeft ook een dikke 100 examen vragen (multipurpose) van de Belgisch Bond in bezit.
Een examen als bewijs om verantwoord aquarium te houden.
Kunnen we wat daarmee?
12 Rondvraag.
11 Sluiting.

Verslag Algemene ledenvergadering 20 maart 2018
1 Opening: 20.05
Theo Hesp heeft een intro gegeven over de toekomst van de vereniging.
Het is belangrijk dat we de boel bij elkaar houden maar dat het contact verloren gaat omdat we
bijna geen gezamenlijke werkzaamheden meer hebben zoals Bakkendag of Givaudan
Dit is de laatste ALV zoals wij hem kennen omdat we eind van dit jaar ons pand gaan verlaten.
We zullen op zoek moeten gaan naar activiteiten die wij gezamenlijk kunnen doen binnen de
nieuwe budgetten en gebruikmakende van het resterende geld op de bank.
Voorbeelden daarin zijn de afgelopen bakkentour die met minimaal budget is gedaan en grote
belangstelling had. Het aquarium van Leo Heukelom werd door de vergadering gekozen als
winnaar van de “Peter de Booij bokaal”.
Ook activiteiten zoals door Theo aangegaan bij b.v. de Rabo zijn erg welkom dit geeft extra
mogelijkheden om leuke dingen te doen.
Theo stelt zijn positie beschikbaar voor een jongere kandidaat voorzitter.
2 Mededelingen: Geen
3 Ingekomen stukken: Geen
4 Notulen ALV 21 maart 2017 zijn goedgekeurd
5 Jaarverslag 2017 van de secretaris is goedgekeurd
6 Financieel verslag van de Penningmeester
Patrick heeft een duidelijk overzicht en uitleg gegeven over de financiële situatie.
Balans per 31 december 2017
Resultatenrekening 2017
Verslag kascontrolecommissie
Begroting 2018
Door de kascontrolecommissie is decharge verleend aan het bestuur.
7 Contributie voorstel voor 2019 ivm verhoging blad nbat is 45 euro dit is aangenomen.
8 Verkiezingen
Geen veranderingen in het zittend bestuur.
Theo stelt zijn positie beschikbaar
Kascontrolecommissie voor boekjaar 2018
Harry de Bruijn
Joost Wennink
Marjan de Bruijn reserve

9 Evenementen
Ook dit jaar zullen er weer sprekers worden uitgenodigd
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En het bestuur en de feest commissie staan open voor goede ideeën
Door Rob de Graaf is aangegeven dat, gezien de nieuwe en toch krappe financieel situatie, het
lidmaatschap met de NBAT misschien verandert of opgezegd moet worden moet worden. Theo
is daarop tegen gezien het goede werk dat de NBAT voor ons doet.
De meningen verschilden daarover maar de conclusie is dat het ieder lid vrij is om lid te zijn van
de NBAT of niet.
10 Rondvraag
Marjan de Bruijn gaf aan dat als er spullen naar de kringloop gaan dat dat dan bij hun is.
Daar was iedereen het mee eens.
11 Sluiting vergadering ca 21.30 waarna een film getoond is over de afgelopen bakkentour.

21-03-2018
DT Benkhard
Secretaris AV Aquarius Huizen

Jaarverslag 2018 van de secretaris
Het jaar 2018 is in alle opzichten een teleurstellend jaar geweest. Het aantal leden is om
uitlopende redenen weer afgenomen. De activiteiten in het clubhuis stonden op een zeer laag
pitje als gevolg van het feit dat we geen planten en visverkoop meer hadden. Ook de opkomst
op de vaste verenigingsavond was zeer minimaal.
Er zijn 2 presentaties gegeven:
Bart Laurens in januari:” Heeft U al een topsloot?” Hierbij waren 24 leden aanwezig
Henk Grundmeijer in september: “Labyrintvissen in woord en beeld” . Slechts 10 man aanwezig.
Op 16 maart zijn 9 leden op wat we noemen “bakkentoer” geweest. Een fotoreportage hiervan
is vertoond na de ledenvergadering door Frans. De “Peter de Booij” bokaal werd toegekend aan
Harry en Marjan de Bruin. Na vele tegenslagen te hebben doorstaan en met volharding
doorgezet staat er nu dan toch een mooie bak.
De sponsor actie van de RABO bank heeft dit jaar € 332 opgebracht. Beduidend minder dan in
2016 maar toch mooi meegenomen.
De activiteiten commissie is ook actief geweest in 2018
- 22 Leden zijn in oktober met Aquarius naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Daarna
is door de club een chinees buffet in het clubhuis aangeboden.
- Op 18 december is er een “Adieux clubhuis” gehouden middels een gezellige avond in
dit clubhuis. Met ca 40 man werd onder het genot van een drankje en hapje
herinneringen van het clubhuis opgehaald.
- Voor het eerst werd aan alle leden een “kerstpakketje” aangeboden wat bijzonder op
prijs werd gesteld door de leden.
Tenslotte:
Het clublokaal werd geheel ontruimd en schoon opgeleverd op vrijdag 21 december. Voor het
zover was is er keihard gewerkt. Servitas hielp enorm daarbij door met een man of 5 de
inventaris en heel veel materialen in te laden.
Met pijn in het hart en een brok in zijn keel heeft de voorzitter de sleutels overhandigd aan de
Gooise Fotoschool. Maar het doet ook wel weer goed dat er een waardige bestemming
gevonden is van ons clubhuis.
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Het bestuur is op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen. Wij prijzen ons gelukkig dat wij
terecht kunnen in het “Prinses Irene” gebouw.
Secretaris
Dick Benkhard
De NBAT houdt op zaterdag 13 april haar jaarlijkse ledenvergadering
.
Een uitgebreide beschrijvingsbrief is altijd bij de uitnodiging bijgevoegd. Een zeer kririsch
zelfonderzoek naar het reilen en zeilen van de NBAT is daarin opgenomen.
Een “bloemlezing” uit deze beschrijvingsbrief:
Het ledental is in 2018 afgenomen met 139 en bedraagt nog maar 1519 leden.
Aantal abonnementen afgenomen met 11 en bedraagt nu 1256
Sterven of Vernieuwen:
Het aantal leden en abonnees van de NBAT en, gelieerd daaraan, van Het Aquarium is al
decennia dalend. Het 100% zekere resultaat nu, is dat de kostprijs snel stijgt en het onmogelijk
wordt de NBAT en HET AQUARIUM, het keuren en ledenservice voort te zetten.
Jonge mensen ziet men nauwelijks tot niet toe treden.
De kostprijs van “het Aquarium” analoog, zal gedwongen enorm moeten stijgen, verzendkosten
van Het Aquarium analoog zijn financieel enkel haalbaar als het aantal gedrukte exemplaren
boven de 1500 stuks ligt. Gevolg: de verzendkosten zullen sterk toenemen. Adverteerders laten
het meer en meer afweten.
Mensen hebben steeds minder behoefte aan aansluiten bij (traditionele) verenigingen. Jonge
mensen willen, tot verslaving aan toe, alleen toegang via de digitale technieken, de digitale
snelweg. Twitter, Facebook, YouTube e.a. media zijn niet meer weg te denken!
Aansluiten bij verenigingen gebeurt hedendaags meestal als men niet thuis een hobby kan
uitoefenen zoals voetballen, tennis etc. Ook voor een aquarium hobby is het niet nodig de deur
uit te gaan want internet e.d. vindt men voldoende ( of het onzin, onkunde of wat dan ook is, is
niet interessant.) Jonge mensen willen niet in de minderheid zijn op bijeenkomsten waar de
ouderen in de meerderheid zijn. Een reden bleek te zijn dat ouderen meestal direct met hun
eigen mening klaar stonden dat het moest zoals zij vonden dat het zou moeten
De gedrukte versie van Het Aquarium” zal verdwijnen
Bij uitgave Het Aquarium DIGITAAL zijn alleen opmaak, redactie, auteur vergoedingen en
afschrijvingen aan de orde. In totaal zijn deze bij 6 nummers € 16.100 minus € 3.625
advertentieopbrengsten TOTAAL € 12.475. Gebaseerd op de begroting 2019 bij de ledenraad
2018. De kostprijs bedraagt dan bij 6 nummers € 8,32. Het Aquarium digitaal kan € 10 worden.
Hoger wordt afgeraden om dat dit abonnee werving, conform Marketing beginselen, sterk in de
weg zal staan. De NBAT zal dit risico moeten nemen omdat zonder dit, het voorgenoemde sterf
scenario zal doorzetten.
Bij handhaven van de huidige cultuur zal het einde van NBAT en het aan de NBAT gerelateerde”
Het Aquarium” binnen een aantal jaren ophouden te bestaan. Een drastische cultuurverandering
is noodzakelijk! Het besef dat het niet meer 5 voor 12 is maar al 5 over 12 dient bij allen in te
dalen.
Het gehele artikel zal als bijlage van deze nieuwsbrief aan alle leden worden toegestuurd.
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