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Colofon:  
 

“DE NATUUR IN HUIS” 
 

VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN. 
Aangesloten bij de Nederlandse Bond ‘AQUA TERRA’ 
(NBAT).    

      
 

BESTUUR:  
 

Voorzitter:   Jaap Liefting, Buitenhoflaan 36, 2353 MB, Leiderdorp 
   voorzitter@denatuurinhuis.nl 
 
Secretaris:   Hans Kiers, Voorweg 56, 2391 AE, Hazerswoude-dorp 

                 dekiersjes2@hetnet.nl of 
secretaris@denatuurinhuis.nl 
 

Penningmeester: Pieter van Tol, Morgen 22, 2408 RL, Alphen aan den Rijn 
  Tel.: 0172-426451, pietervantol@vodafonethuis.nl of 

penningmeester@denatuurinhuis.nl 
 
Bibliothecaris :  Cees Plomp, Brabantstraat 168, 2408 GD, Alphen aan den Rijn 
   Tel.: 0172- 492011, ceesrietplomp@casema.nl 

                  
Commissaris:  Vacature 
 
 

CLUBAVOND:  Elke  2e en 4e  dinsdagavond 20.00 uur in activiteitencentrum  
   “Westerhove”, Anna van Burenlaan 147, 2404 GB, Alphen a/d Rijn 
 

 

CONTRIBUTIE:  € 59,00 per jaar voor A-leden vanaf 18 jaar, 
 € 31,00 per jaar voor leden onder 18 jaar, 
 € 25,00 per jaar voor B-leden en 

 € 20,00 per jaar voor huisgenootleden, bij vooruitbetaling te voldoen 
op bankrekening NL41 ABNA 056 918 57 34, t.n.v. Penningmeester 
“De Natuur In Huis” te Alphen a/d Rijn.  
 
 

 

Redactie Aqua Spiegel: Koen van Vliet (redactie@denatuurinhuis.nl ) 
Internet:    http://www.denatuurinhuis.nl (webmaster@denatuurinhuis.nl) 
E-mail:    Zie adressen op de internetpagina of hierboven         
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Wat komen gaat . . .  
 
 
 
 
 
 
De online agenda staat op: http://bij.denatuurinhuis.nl 
 
Di 8 april  Pim Wilhelm over Aquacultuur, Aquaponics, vissen en 

planten kweken. 
Di 15 april  De Grote Aqua Veiling bij Danio Rerio 
Ma 5 mei   uitslag debutanten districtskeuring/schouw in Gouda 
Di 13 mei  De natuurvriend-Leiden over hun tentoonstelling 
Di 10 juni  Een nieuwe start, door Willem van Wezel 
Di 24 juni  Diverse en allerlei 
 
Juli en augustus Vakantie 
 
Ma 1 september  Aquaveiling te Gouda 
Di 9 september Adrie Holstein met een Garnalen lezing 
Di 14 oktober  Wim Tomey met de lezing "bronnen van inspiratie" 
Di 28 oktober Voor de bak bij? 
Huiskeuring  Huiskeuring door J. Bastiaans 
Di 11 november  Interzoo 2014 aquaria door H.Kiers 
Di 25 november  Uitslag Huiskeuring 2014 door J. Bastiaans 
Di 9 december Algemene ledenvergadering 
Di 23 december Voor de bak bij? 
 

 
 

 
  

 

http://bij.denatuurinhuis.nl/
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Wat komt… Uitslag Huiskeuring door Jeroen 
Bastiaans 
Dinsdag 25 November 2014 
 
 
Ook dit jaar hebben we weer een keurmeester bereid gevonden om bij ons 
een aantal huizen langs te gaan en onze aquaria te beoordelen aan de hand 
van de regels en dergelijke zoals ze in het keuringsreglement staan. Jeroen 
Bastiaans heeft dit ,net als het voorgaande jaar, op zijn eigen ontspannen 
manier gedaan en de deelnemers ook nog voorzien van tips en advies over 
hoe het nog beter kan. Zijn bevindingen zal hij op deze avond uit de doeken 
doen. Graag zien wij u ook op deze nu al leerzame avond. 
 
 
Zomaar… 
 
 
Heeft u een leuk verhaal, een spannende gebeurtenis meegemaakt of iets 
interessants gelezen, stuur dan deze copy voor de 15de van de maand naar 
de redactie onder het volgende adres:  
 
Koen van Vliet 
redactie@denatuurinhuis.nl 
 
  

mailto:redactie@denatuurinhuis.nl
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JAARVERSLAG PENNINGMEESTER CLUBJAAR 2014 
 
Los in het blad vindt u het jaarverslag en de balans van onze vereniging over 
het club jaar 2014. Daarin zijn ook posten opgenomen nog te ontvangen 
(debiteuren) en nog te betalen (crediteuren). Deze kosten en opbrengsten 
zitten ook verwerkt in het financiële overzicht. 
Ook het komende jaar staat de vervaldatum voor het betalen van het 
lidmaatschap op 1 februari. Omdat bij de NBAT niet meer per kwartaal kan 
worden opgezegd worden eind maart de leden die dan nog niet betaald 
hebben bij de NBAT voor heel 2014 afgemeld. 
De boeken zijn dit jaar gesloten met een clubvermogen van €3814  in 
vergelijking met vorig jaar € 3717 is dit een toename van € 97 . We hebben 
vooral minder uitgegeven aan sprekers, ook door een uitwisseling tussen 
Hans en Wim.  
We hebben helaas geen nieuwe leden kunnen verwelkomen en het aantal 
opzeggingen staat dit jaar op 4. Na het verslag van vorige jaar is er nog 1 
wijziging geweest, 1 lid is van A -lid met blad naar A- lid zonder blad 
overgegaan. 
Per saldo zijn we van 34 naar 30 NBAT leden gegaan en de Donateurs/B-
leden zijn gelijk gebleven: 

Ledenstand 
1-1-

2014    Bij     Af 
1-1-

2015 
A-leden met blad 30  2 28 
A-leden zonder blad 3  2 1 
Jeugdleden 0   0 
     
Huisgenoot leden 1   1 
Totaal leden NBAT 34   30 
Donateurs/B-leden 6   6 
Totaal leden  
“De Natuur in huis” 40   36 
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Het gezamenlijk abonnement op het Aquarium via de NBAT blijft volgend 
jaar € 18,00. De afdracht naar de NBAT blijft € 16,00. We stellen daarom 
voor de contributie gelijk te houden (tussen haakjes van 2014 en de 
kostprijs op basis van begroting 2015):     

     2015   2014  Kostprijs  
Lidmaatschap A-lid met blad   € 59,00 (€ 59,00) (€ 59,00).  
Lidmaatschap A-lid zonder blad   € 42,00 (€ 42,00) (€ 42,00).  
Jeugdleden      € 32,00 (€ 32,00) (€ 30,00). 
Huisgenoot leden    € 20,00 (€ 20,00) (€ 20,00). 
B-leden      € 25,00 (€ 25,00) (€ 25,00). 
 
We zijn na de zomer het blad om de 2 maanden gaan drukken, ook dit geeft 
lagere kosten en minder werk voor onze bezorgers. Natuurlijk blijft het 
onderhoud van het aquarium in Westerhove belangrijk, daar betalen we 
immers onze huur mee. 
Verder willen we ook de vrijwilligers van de drukkerij de Bron bedanken voor 
hun inzet.  
 
Iedereen tot ziens op de jaarvergadering van 9 december 2014. 
 
Pieter van Tol, penningmeester. 
. 
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WAT KOMT…Jaarvergadering 9 december 
 
Op deze laatste bijeenkomst van het jaar willen we graag met U van 
gedachten wisselen over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. 
Behalve de gebruikelijke bijeenkomstavonden willen we vooral weten hoe we 
de vereniging interessant kunnen houden voor iedereen. Dat kan alleen als 
we genoeg feedback krijgen van U; de leden. Alle ideeën en inbreng zijn 
welkom.  
 
Graag tot de 9e december. 

 
 
Jaarverslag 2014 van de secretaris H. Kiers 
 
Afgelopen jaar is mijn inbreng een beetje dezelfde geweest als in 2013. Dat 
wil zeggen het invullen van de avonden en ons clubblad. Ook het regelen 
van de huiskeuring en het maken van de presentatie is door mij gedaan.  
 
Het idee om de lezinggevers niet helemaal uit het noorden van het land te 
halen om te kosten een beetje in de hand te houden is gebleven. Zo hebben 
we een lezing gehad van W.van Wezel over het opstarten van zijn nieuwe 
bak en heeft ondergetekende een ruil lezing gedaan met de voorzitter van 
Danio Rerio uit Delft wat wat mij betreft goed geslaagd was. Het idee is om 
dat komend jaar weer te doen met iemand van een andere vereniging uit de 
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buurt. Ook Bart Laurens is weer geweest met een “up-date” van zijn top-
sloot. Er is een delegatie uit Leiden geweest om te vertellen wat hun 
tentoonstellingsplannen zijn voor 2015. Ook hebben we getracht het “voor 
de bak” principe bij de leden thuis door te zetten. Echter was de 
belangstelling hier ook dalende voor en werden er warener geen nieuwe 
aanmeldingen. Het laatst zijn we geweest bij André om zijn prachtige 
binnenzee te bewonderen. Op Districtsniveau is er voor het eerst een 
debutanten keuring geweest georganiseerd door onze zustervereniging uit 
Gouda. De opzet hiervan was om mensen die nog niet of niet vaak hadden 
meegedaan met een keuring over de drempel te trekken wat ten delen 
geslaagd is.  
 
De aquariumspullenveiling is ook weer 2 x geweest. Het is jammer dat er 
voor activiteiten met andere verenigingen nauwelijks belangstelling is uit 
onze vereniging. Vaak waren Jaap en ondergetekende degenen die onze 
vereniging vertegenwoordigde bij een andere vereniging. Ook van andere 
verenigingen uit is hier schijnbaar weinig belangstelling voor gezien de 
afgelopen veiling in Gouda waar heel veel werk van was gemaakt voor een 
handjevol eigen mensen (aangevuld met jaap, willem en ik). Niemand uit 
leiden, delft rijswijk of zoetermeer. 
 
De Vraag voor 2015 is dan ook wat gaan we doen om mensen van de bank 
af te krijgen. Het is afgelopen jaar gebleken dat onze avonden nog het 
drukste zijn als we een spreker hebben over algemene onderwerpen. Graag 
uw mening over de invulling van komende avonden in 2015. 
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De notulen van de jaarvergadering 10-12-2013 
 
Om uw geheugen op te frissen hier bij nog een keer de notulen van vorig 
jaar: 
 
1 (opening) : Jaap opent de vergadering ca 20uur10. Aanwezig: Jack, Teun, 
Koen, Cees, Jaap, Pieter, Coos, André,  Edwin, Hans, Sylvana, Jan en Henk. 
Afwezig met Afmelding: Wim 
 
2 Notulen 2012: Hier kwam als opmerking dat Jan en Henk er vorig jaar ook 
waren maar niet vermeld stonden op de Notulen. Verder waren er geen 
opmerkingen. 
 
3 Mededelingen en ingekomen stukken: Geen 
 
4 Bij jaarverslag Secretaris: De secretaris vermeld bij zijn verslag dat ook in 
2014 een beetje gelet gaat worden op de kosten van de sprekers. We gaan 
niet meer iemand uit Limburg of België laten komen om vervolgens een 
behoorlijke kostenpost aan kilometer vergoeding te betalen. Wel gaat het 
district Zuid-H noord een avond organiseren waarbij we een gewilde spreker 
laten komen en gezamenlijk de kosten delen. De bedoeling is dit na de 
zomervakantie te laten plaatsvinden. Als U ideeën hierover heeft kunt u deze 
kwijt bij het bestuur. 
Er zijn dit jaar geen boeken uitgeleend. Schijnbaar heeft het digitale tijdperk 
deze behoefte geheel ingevuld. 
 
5/6 Bij het jaarverslag penningmeester: De penningmeester was positief 
over het afgelopen jaar. De kosten van de sprekers waren gehalveerd en het 
aantal leden was iets toegenomen. Het voorstel van de penningmeester was 
dan ook om de contributie niet te verhogen en de keuringskosten 50/50 te 
houden. Dit werd algemeen goedgekeurd. 
 
7 Verslag Kascommissie: De Kascommissie, dit jaar bestaande uit Teun en 
Coos, heeft geconstateerd dat de financiën goed beheerd werden. 
 
8 kascommissie 2014: Teun treedt af en wordt opgevolgd door Edwin. De 
kascommissie 2014 bestaat dus uit Coos en Edwin. 
 
9 Onderhoud Westerhove aquarium: Het schijnt dat er een grote verbouwing 
aan gaat komen in het Westerhove en er is nog niet bekend wat er met het 
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Aquarium gaat gebeuren. Toto die tijd betalen we onze huur ermee en 
moeten wij als vereniging het onderhouden. De kap is aan een serieuze 
verfbeurt toe en Jack gaat dit tussen kerst en oud en nieuw in samenspraak 
met Cees regelen. Bij het reguliere onderhoud kan Wil niet meer assisteren 
wegens tijdgebrek. Er is een voorstel om dit 2 wekelijks op te vangen voor 
de club avonden maar hier worden wel wat bezwaren gezien. In ieder geval 
is afgesproken om komende clubavond in Januari de bak gezamenlijk te 
voorzien van wat nieuwe planten meegenomen door de leden. Oproep 
hiervoor is in de AS te vinden. 
 
10 voorstellen contactavonden: Voor de invulling hiervan wordt Leo Brand 
geopperd en Bart laurens die ook een nieuwe lezing heeft. Adrie Holstein 
schijnt een interessant verhaal over garnalen te hebben en er werd ook 
gevraagd naar een lezing over levendbarenden. We gaan kijken hoe we 
e.e.a weer in kunnen gaan vullen. 
 
11 Clubavonden: In ieder geval blijven we het “voor de bak bij” doen in 2014 
ook is voorgesteld om een avond zelf wat te vertellen over je bak of je 
dieren aan de hand van foto’s of meegebrachte dieren. Hiervoor zal tzt een 
oproep in dit blad plaatsvinden. 
 
12 uitstapjes: Hiervoor is geopperd om met een aantal auto’s naar zoo zajac 
in duitsland te gaan, Artis achter de schermen en in Hilversum is ook een 
nieuwe permanente tentoonstelling geopend bij aquariumzaak de rifwachter 
in Hilversum. 
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13 Keurmeester 2013: Er is een balletje opgegooid bij jeroen die dit jaar ook 
de huiskeuring heeft gedaan. Hier wordt het antwoord nog van verwacht. 
 
14 Rondvraag: Henk had wat opmerkingen bij de lezingsavonden. Een lezing 
hoeft geen 200 dia’s te bevatten zoals in het verleden wel eens gebeurt is en 
afgelopen lezing heeft henk zich zeer geërgerd aan het taalgebruik van 
betreffende spreker. Bestuur is zich hier niet van bewust geweest maar we 
zullen hier proberen in het vervolg op te letten. 
 
Hans stelt voor om de Aqua Spiegel niet meer 9 keer maar 6 keer per jaar te 
laten verschijnen. Dit omdat we nu iedere maand een nieuwsbrief eruit doen 
via de mail en het een hoop tijd scheelt als we dit nog maar 6 x per jaar 
doen. Mede omdat er 0,0 copy van andere leden binnenkomt en de vulling 
dus vaak een 1 mans klus is.. Afgesproken is om hier na de zomer mee te 
beginnen. 
 
Sylvana stelt voor dat zij een soort blog bijhoudt op de website met een 
verslag over de gewezen activiteiten en avonden. 
 
Cees meldt dat er nog een groot aantal dia’s staat in de archiefkast. Graag 
zouden we deze willen laten digitaliseren. Als iemand een vrijwilliger weet? 
Jack heeft voorgesteld om de kosten van het huren van een professionele 
diascanner op zich te nemen als zijnde sponsoring van zijn bedrijf. 
 
Om ca 2130 sluit Jaap de vergadering en is er nog tijd voor een gezamelijke 
consumptie. 
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D R U K W E R K 
 

Aan de heer/mevrouw: 
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