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Van het bestuur

Lange tijd hebben we geen normale ledenbijeen-

komsten kunnen houden. Eerst speelde de corona

pandemie ons parten en in de maanden juli en

augustus houden we altijd een zomerstop. Nu deze

periode er op zit, is het tijd om het programma voor

het tweede deel van het verenigingsjaar in te vul-

len.

Zoals het er nu naar uitziet met het aantal be-

smettingen door dat vervelende virus en het feit dat

de meeste mensen, dus waarschijnlijk ook onze

leden, gevaccineerd zijn, lijkt het verantwoord weer

reguliere ledenbijeenkomsten te organiseren. Ook

van Driezorg hebben we weer toestemming om van de Hilde gebruik te

maken. Dus als er geen onverwachte dingen gebeuren gaat de leden-

bijeenkomst van 13 september gewoon door. En dan hopen we, dat veel

leden de weg naar de Hilde nog weten te vinden. 

Tot twee keer toe hebben we het duo Theo van Meegen en Hans Meulblok af

moeten zeggen, omdat een life bijeenkomst niet mogelijk was. Welnu drie

keer is scheepsrecht. We zijn dus positief en we gaan er vanuit dat zij net als

andere keren weer met een mooie presentatie komen. Om te vieren dat we

weer bij elkaar kunnen komen, willen we de avond opleuken met een paar

(eenvoudige) hapjes.

Normaal gesproken zou in februari de jaarvergadering plaatsgevonden heb-

ben. Die is dus niet door gegaan. Ook de bestuursverkiezing is er niet ge-

weest. We hebben overwogen deze vergadering dan maar in oktober te

plannen. Maar dan hebben we een paar maanden later weer een jaar-

vergadering. Dat is wat kort op elkaar. We hebben er voor gekozen om in

februari 2022 een ‘dubbele’ jaarvergadering te houden. Het bestuur legt dan

verantwoording af over twee verenigingsjaren met uiteraard een bestuurs-

verkiezing. Dit is natuurlijk niet conform het statuut. Maar we zien het als

overmacht en als een efficiënte oplossing. We vertrouwen erop en gaan er

van uit, dat u zich in dit besluit kunt vinden.

In oktober willen we een praatavond houden. Uitgangspunt zal dan zijn een

presentatie door Marten Hulst waarin hij vertelt over het opknappen van zijn

aquarium.

Nu alles weer een beetje normaal lijkt te gaan lopen, willen we ook weer de

verenigingskeuring gaan houden. Hierover leest u verderop in dit maandblad

meer.

Schroom niet om u aan te melden voor deze keuring. Er kunnen maximaal 8

vivaria deelnemen. Dus: vol = vol.
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Hoe het zal gaan met de districtskeuring en de landelijke keuring is op dit

moment nog niet duidelijk.

Graag zien we u op 13 september in de Hilde.

Jan Disco.

Het bestuur hoopt dat alle lezers van dit blad een hele fijne vakantie hebben

gehad. En dat jullie weer fris aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.

Ik rust meer uit van de vakanties van mijn collega’s dan van die van mijzelf.

Uit: de scheurkalender 2021 van Omdenken.

 

Uitnodiging

Gelukkig kunnen we weer bij elkaar komen. Corona blokkeert onze Leden-

bijeenkomsten hopelijk niet meer. Ons jubileumjaar 2020 stond in het teken

van corona, waardoor geen Ledenbijeenkomsten mogelijk waren.

Maar nu nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Ledenbijeenkomst van

A.V. Natuurvrienden-Zwolle, te houden op maandag 13 september 2021 in

de Hilde van Driezorg Zwolle De Havezate, Gombertstraat 350, 8031 MK

Zwolle.

Begin 19.45 uur.

We houden ons vanavond aan de nu geldende coronaregels.

Willen de bezoekers van de Ledenbijeenkomst er rekening mee houden dat

alle buitendeuren van de Havezate om 19.30 uur gesloten worden. Dit van-

wege de veiligheid.

Als je voor een gesloten deur staat, kun je bij de Hilde aankloppen. Dan

kunnen we jullie er in laten. Het beste is om wat vroeger te komen. Enkele

bestuursleden zijn meestal vanaf 19.15 uur in de Hilde aanwezig.
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Programma

S Opening van de Ledenbijeenkomst door de voorzitter.

S Verslag van de online Ledenbijeenkomst, gehouden op maandag 17 mei

2021 via Jitsi Meet. 

S Mededelingen van het bestuur.

S Gelegenheid tot het stellen van vragen.

S Presentatie van en door Hans Meulblok en Theo van Meegen, getiteld: ‘De

vissen en kikkers in de natuur van Costa Rica en Sri Lanka’. 

S Pauze.

S Vervolg van de presentatie van Hans Meulblok en Theo van Meegen.

S Sluiting van de Ledenbijeenkomst.

‘De vissen en kikkers in de natuur van Costa Rica en Sri Lanka.’ 

We nemen u mee door de oerwouden van Costa Rica waar we diverse

vissoorten en kikkers tegenkomen. We reizen door tropisch regenwoud,

nevelwoud en varen op een rivier waar leguanen en basilisken zich in hun

volle glorie aan ons laten zien. In de natuurparken San Gerardo, Corcovado,

Manuel Antonio, Monteverde, Rincon de la Viega, La Fortuna en Tortuguera

hebben we diverse biotopen bezocht. We hebben kikkersoorten, grote ha-

gedissen, kaaimannen en ook vissen waargenomen. Een diversiteit aan land-

schappen, veel soorten oerwoud zoals nevelwouden, laag en hoog bos en de

moerasgebieden. Op de oevers van rivieren komen veel vogels voor.

Na de pauze brengen we een bezoek aan de natuur in Sri Lanka waar we

een stuk natuur beleven met grote dieren, maar ook kikkers, hagedissen en

vissen die wij in ons aquarium houden.

We laten u de overeenkomsten met de natuur zelf ondervinden. Hierdoor

krijgt u weer nieuwe inspiratie voor uw hobby.

Agenda

Datum Activiteit

11 oktober Praatavond en presentatie van Marten Hulst.

Natuurvrienden-Zwolle - september 2021

6

Datum Activiteit

23 oktober Verenigingskeuring.

8 november Presentatie van en door Jan en Margie v.d. Heijden, geti-

teld: ‘Thailand’.

13 december Uitslag Verenigingskeuring.

Verslag

Omdat er in juni geen Ledenbijeenkomst is geweest, is er van deze maand

geen verslag.

Het is niet meer mogelijk ons maandblad in zijn geheel
te downloaden. Wel kunt u de inhoudsopgave, ‘Van het
bestuur’, uitnodiging, agenda, verslag en het aanmel-
dingsformulier lezen en downloaden.
Nieuwsgierig geworden naar de artikelen? Als u daar-
om maandelijks ons maandblad per e-mail wilt ont-
vangen, kunt u zich aanmelden als lid of begunstiger
van onze vereniging. Dat kan al vanaf € 22,50 per jaar.
U profiteert dan ook van de andere voordelen van het
lidmaatschap van AV Natuurvrienden-Zwolle. Alle in-
formatie hierover vindt u op onze website bij het
tabblad Contact - Lid worden - Invullen van het aanmel-
dingsformulier. Ook kunt u het bijgaande aanmeldings-
formulier invullen en opsturen.

Het bestuur.
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Aanmeldingsformulier AV Natuurvrienden-Zwolle

Naam:
Adres: 
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Geboortedatum:
(Het invullen van de geboortedatum is alleen verplicht bij een jeugdlidmaatschap.)
Ik wil graag lid worden met ingang van: 

Onderstaande tarieven gelden voor 2021.

U kunt uw keuze aangeven door een vakje aan te kruisen.

A lid B lid*) Begunstiger Jeugdlid Huis-
u bent dan als u al lid u bent dan (tot 18 jaar) genoot-
ook lid bent van geen NBAT ook lid
van de NBAT een andere lid NBAT lid ook

vereniging NBAT lid

Inclusief Het Aquarium 9 € 77,50 9 € 53,00
en het maandblad 
per post

Inclusief Het Aquarium 9 € 62,50 9 € 38,00
en het maandblad 
per e-mail

Zonder Het Aquarium 9 € 52,50 9 € 37,50 9 € 37,50 9 € 28,00
en het maandblad 
per post

Zonder Het Aquarium 9 € 37,50 9 € 22,50 9 € 22,50 9 € 13,00
en het maandblad 
per e-mail

Zonder Het Aquarium 9 € 23,00
en zonder 
het maandblad 

Alle NBAT-leden hebben automatisch recht op toegang tot 'Het Aquarium' digitaal.

*) Als u B lid wilt worden, vul dan hier uw NBAT nummer in:

9 Ik wil graag de Nieuwsbrief van de vereniging en de Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst per
e-mail ontvangen (vul s.v.p. het e-mail adres in):
  
Handtekening (voor jeugdleden handtekening van ouder of voogd):

Formulier opsturen aan: W. Steinhoff, Van Keppelmarke 26, 8016 GK Zwolle.
Of ga naar www.natuurvrienden-zwolle.nl en meldt u aan via e-mail steinhoff@natuurvrienden-
zwolle.nl. 


