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Van het bestuur

Uitnodiging

Op maandag 8 november konden we genieten van
een prachtige presentatie van Jan en Margie van
der Heijden over Thailand. Het was een goed
bezochte en fijne bijeenkomst. De volgende ledenbijeenkomst staat gepland op maandag 13 december. Deze avond staat in het teken van de verenigingskeuring. Jacko Meliesie zal dan de uitslag
bekend maken. Aan de hand van een PowerPoint
presentatie zullen de gekeurde vivaria besproken
worden. En uiteraard zullen we dan weten wie de
verenigingskampioen is.
Bovendien zijn onze jubilarissen die 25, 40 of 50
jaar lid zijn, uitgenodigd. Graag willen we hen deze avond even in het zonnetje zetten. Vorig jaar kon de huldiging van deze leden niet doorgaan vanwege
de corona perikelen. We hopen dat het dit jaar wel zal lukken. Maar we blijven
een slag om de arm houden. Als de maatregelen om de corona uit te bannen
weer verscherpt worden en we genoodzaakt zijn om ons aan eventuele
nieuwe regels te houden, moeten we weer een avond cancelen. Uiteraard
hopen we dat het niet nodig zal zijn, maar je weet maar nooit. Indien nodig
maken we dat bekend via de mail en de website.
Vorige maand hebben we u laten weten, dat u via de hoofdingang naar de
Hilde kon komen. Dat is inmiddels ook al weer aangepast, omdat de tussendeur waar we gebruik van maken om 19.00 uur sluit. We kunnen nu naar
binnen via ingang 2A. Dat is direct naast zaal Hilde. Daarvan hebben wij een
sleutel. We houden de deur in gaten, zodat we u binnen kunnen laten. Even
op het raam van de Hilde tikken is voor ons ook een duidelijk signaal.
Onlangs heeft de verenigingsraad van de NBAT plaatsgevonden. Hierin wordt
het wel en wee van onze bond besproken. Een belangrijk punt van discussie
was het wel of niet doorgaan van de districtskeuring. Zoals het er nu naar uit
ziet zal die in 2022 nog doorgaan. Daarna komt die mogelijk te vervallen en
zal er alleen nog een verenigings- en landelijke keuring zijn.
Voor NBAT leden geldt, dat het lidmaatschap inclusief een digitaal abonnement is op Het Aquarium. Als u de gedrukte versie wilt, dan wordt die natuurlijk jaarlijks in rekening gebracht.
Voor 2022 zal de contributie voor het lidmaatschap niet verhoogd worden.
Inmiddels komt ook het einde van het jaar 2021 in zicht. Graag wil ik u mede
namens de andere bestuursleden prettige Kerstdagen wensen en een fijne
jaarwisseling.

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de Ledenbijeenkomst van A.V. Natuurvrienden-Zwolle, te houden op maandag 13 december 2021 in de Hilde
van Driezorg Zwolle De Havezate, Gombertstraat 350, 8031 MK Zwolle.

Jan Disco.

Begin 19.45 uur.
Willen de bezoekers van de Ledenbijeenkomst er rekening mee houden dat
alle buitendeuren van de Havezate om 19.30 uur gesloten worden. De tussendeur naar de Hilde is al vanaf 19.00 uur gesloten. Dit vanwege de veiligheid
en corona.
Als je voor het gebouw staat met je gezicht er naar toe, dan loop je rechtsaf
voor langs de Hilde. De buitendeur van dit gedeelte van het complex, ingang
2A, is ook gesloten en alleen voor bewoners en personeel van de Havezate
toegankelijk. Maar wij hebben ook een sleutel. Je kunt nu bij de Hilde op het
raam kloppen. Dan kunnen we jullie er in laten. Enkele bestuursleden zijn
meestal vanaf 19.15 uur in de Hilde aanwezig.
Het lijkt wat ingewikkeld, maar het is goed te doen. Even wennen.
Programma
S Opening van de Ledenbijeenkomst door de voorzitter.
S Verslag van de Ledenbijeenkomst, gehouden op maandag 8 november
2021.
S Mededelingen van het bestuur.
S Gelegenheid tot het stellen van vragen.
S Huldiging van onze 25, 40 en 50-jarige jubilarissen. Door corona is

het er nog niet eerder van gekomen.
S Uitslag van de Verenigingskeuring 2021, door Bondskeurmeester
Jacko Meliesie.
S Pauze.
S Vervolg van de uitslag van de Verenigingskeuring 2021.
S Sluiting van de Ledenbijeenkomst.
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Vanavond zullen we de leden huldigen die 25, 40 en 50 jaar lid zijn van onze
vereniging en van de NBAT. De meeste van deze leden jubileerden al in
2020, maar door corona kon de huldiging van hen helaas niet doorgaan.
Daarna hebben we de uitslag van de Verenigingskeuring 2021. In 2020 is de
keuring niet doorgegaan. Jacko Meliesie zal de 4 door hem gekeurde vivaria
tijdens een presentatie toelichten. Van alle categoriën kunnen de nummers 1
en 2 doorstromen naar de Districtskeuring 2022.

2. Verslag van de Ledenbijeenkomst, gehouden op maandag 11 oktober
2021.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over dit verslag.
3. Mededelingen van het bestuur.
* Afgelopen zaterdag is de Ledenraad van de NBAT geweest. Wim Steinhoff en Marcel Bennik zijn daarheen geweest. Een paar zaken zijn voor
ons van belang.
* Het is de bedoeling, dat de Districtskeuring wordt afgeschaft. Deelnemers aan de landelijke keuring worden geselecteerd uit leden, die bij
verenigingskeuringen een gouden diploma hebben behaald. Een van de
redenen hiervoor is, dat niet alle districten goed functioneren en dat in
niet alle districten keuringen worden gehouden. Wij vinden het jammer
als dit wordt afgeschaft. De Districtskeuring is toch het belangrijkste
middel om contact en overleg tussen de verenigingen in stand te houden.
* Als lid van de NBAT heb je toegang tot het digitale tijdschrift ‘Het Aquarium’.
* Er komt geen verhoging van de NBAT contributie of abonnementsgeld
van Het Aquarium.
* Er liggen folders klaar. Die kun je meenemen om uit te delen of neer te
leggen bij bv. aquariumzaken.
* Marcel heeft voer en ijzer, kosten € 2,50 per potje.
* De bibliotheek is open.
4. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Er worden geen vragen gesteld.
5. Presentatie van en door Jan en Margie van der Heijden, getiteld:
‘Thailand’.
Jan en Margie van der Heijden zijn in 2019 naar Thailand geweest. Margie
is verantwoordelijk voor de fotografie, Jan voor de samenstelling van de
presentatie en de film. Het gaat vanavond niet alleen over vissen, maar
ook over andere dieren en de natuur.
De reis begint in Bangkok. Ze hebben een auto gehuurd en zijn door verschillende natuurgebieden gereden. Het begint met een bezoek aan Bang
Krachao, een park midden in Bangkok waar je veel vogels, vlinders en
orchideeën ziet en ook de Pallas eekhoorn. In Bangkok zelf ontkom je niet
aan veel tempels, veel goud en veel boeddhabeelden. Na een paar dagen
Bangkok rijden Jan en Margie naar het Nationaal Park Khao Yai, het
eerste nationale park van Thailand. Hier zien ze een neushoornvogel. Het
vrouwtje zit in het nest, ze kan er niet uit. Het mannetje zorgt voor voedsel
voor het vrouwtje. Ook withandgibbons komen hier voor, in twee kleuren:
zilvergrijs en donkerbruin.Verder zie je hier o.a. hagedissen, gekko’s en
agamen. Er lopen ook riviertjes door dit gebied. We zien foto’s van de
vissen die daar voorkomen en van waterjuffers.
De volgende stop is een verblijf aan de River Kwai, bij het Sai Yok NP.

Agenda
Datum

Activiteit

10 januari

Ernst van Genne komt met zijn presentatie over het houden
van Dwergcichliden.

14 februari

Jaarvergadering. Na het officiële gedeelte geven Frank
Vughts en Wilco Piest een presentatie over aquascape.

14 maart

Spreker.

11 april

Spreker.

9 mei

Willem Postma komt met een presentatie: ‘Onze wereld…
een wonder!

Verslag
van de Ledenbijeenkomst van A.V. Natuurvrienden-Zwolle, gehouden op
maandag 8 november 2021 in zaal Hilde van De Havezate, Gombertstraat
350 te Zwolle.
1. Opening van de Ledenbijeenkomst door de voorzitter.
Onze voorzitter, Marten Hulst, is vanavond helaas verhinderd. De Ledenbijeenkomst wordt geopend door onze vice-voorzitter, Jan Disco. Hij heet
iedereen en in het bijzonder Jan en Margie van der Heijden, van harte
welkom.
In verband met Corona proberen we de maatregelen zo veel mogelijk in
acht te nemen. Dit betekent handen desinfecteren (er staat desinfecteermiddel op de balie bij Gerrit), een mondkapje opzetten als je gaat lopen
(ook daarvan staat een doos op de balie) en in de pauze graag niet
allemaal tegelijk naar de bar om een drankje te halen. Houd 1½ meter
afstand.
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Onderweg hier naar toe komen ze langs rijstvelden. Daar zien ze veel
reigers en kluten. Vlakbij River Kwai ligt het Erawan NP met daarin 7
watervallen. Onder aan die watervallen ligt een meertje met daarin veel vis.
’s Morgens vroeg kun je in het park varanen en agamen tegenkomen. Je
ziet hier ook heel veel mooie planten, zoals Heliconia, Amaryllis en Costus.
6. Pauze.
In de pauze is er gelegenheid om een drankje te halen. Ook wordt de
maandelijkse verloting gehouden. De opbrengst is € 47,50. De winnaar is
Hendry Bisschop, hij wint € 23,75. De andere helft gaat in de kas van de
vereniging.
7. Vervolg van de presentatie van en door Jan en Margie van der
Heijden.
Vanaf River Kwai rijden ze naar het grootste Nationale Park van Thailand:
Kaeng Krachan. Dit NP ligt aan de grens met Birma (tegenwoordig
Myanmar). Hier komen veel strubbelingen voor bij nederzettingen. Er zijn
veel militairen aanwezig, het park is voor een groot gedeelte afgezet. In dit
park zien Jan en Margie olifanten, apen, libelles en vlinders. Ook komen
hier veel vogels voor, zoals de Conradsbuulbuul, de sperwer, de slangenarend en de wespendief. Hierna rijden Jan en Margie via Bangkok naar
Khao Kheow NP. Daar verblijven ze in een resort waar veel Javaanse
kunst is verwerkt. Hiervandaan gaan ze met de boot naar Koh kood, een
eilandje in de Golf van Thailand. Onderweg zien ze veel vogels, zoals de
Brhamaanse wouw en de Treurmaina. Op het eiland zien ze bloedzuigeragamen en het vliegende draakje, een agame met vleugelachtige huidplooien. In de zee maken ze prachtige onderwateropnames van koralen,
zeebaarzen en andere zeevissen. Het is hier 1½ tot 2 meter diep, de
opnamen zijn al snorkelend gemaakt met een onderwatercamera.
Dit is het einde van de presentatie van Jan en Margie van der Heijden. De
reis duurde 3 weken, het was heel mooi maar ook zo voorbij. Ze bedanken
de aanwezigen voor de aandacht.
8. Sluiting van de Ledenbijeenkomst.
Jan Disco bedankt Jan en Margie van der Heijden voor de prachtige
presentatie. We hebben veel moois voorbij zien komen.
Volgende keer hebben we de uitslag van de verenigingskeuring en de
huldiging van 5 jubllarissen: 3x 25 jaar, 1 x 40 jaar en 1 x 50 jaar lid.
Jan bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen wel thuis.
Graag tot de volgende keer.
Agnes Disco.
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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 aanmeldingsformulier lezen en downloaden.
Nieuwsgierig geworden naar de artikelen? Als u daarom maandelijks ons maandblad per e-mail wilt ontvangen, 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 informatie hierover vindt u op onze website bij het
tabblad Contact - Lid worden - Invullen van het aanmeldingsformulier. Ook kunt u het bijgaande aanmeldingsformulier 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 en 2022.
U kunt uw keuze aangeven door een vakje aan te kruisen.
A lid
u bent dan
ook lid
van de NBAT

B lid*)
als u al lid
bent van
een andere
vereniging

Begunstiger
u bent dan
geen NBAT
lid

Jeugdlid
(tot 18 jaar)
ook
NBAT lid

Inclusief Het Aquarium
en het maandblad
per post

9 € 77,50

9 € 53,00

Inclusief Het Aquarium
en het maandblad
per e-mail

9 € 62,50

9 € 38,00

Zonder Het Aquarium
en het maandblad
per post

9 € 52,50

9 € 37,50

9 € 37,50

9 € 28,00

Zonder Het Aquarium
en het maandblad
per e-mail

9 € 37,50

9 € 22,50

9 € 22,50

9 € 13,00

Zonder Het Aquarium
en zonder
het maandblad

Huisgenootlid
ook
NBAT lid

9 € 23,00

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@natuurvriendenzwolle.nl.

