PARADIJSVISNIEUWS
Jaargang 64 nr.8 januari 2019
Clubblad voor Aquarium- en Vijverliefhebbers
uit de regio's
Alblasserdam, Papendrecht, Nieuw Lekkerland

Een in alle opzichten goed en gezond
2019 toegewenst, namens het bestuur!
Nieuwjaarsreceptie zaterdag 5 januari 2019
vanaf 12:30 uur
Vrijdag 18 januari 2019, aanvang 20:00 uur
“Algemene ledenvergadering”

Locatie:
Clubgebouw Het schuimnest
Klaproosstraat 26, Alblasserdam
In deze editie:
Pag.1
pag.2
pag.3
pag.4
pag.5
pag.6
pag.7
pag.8
pag.9
pag.10

-

Uitnodiging
Colofon
Van de voorzitter
Agenda Algemene Ledenvergadering 18-01-2019
Jaarverslag secretaris 2018
Vervolg
Jaarverslag coördinator 2018
Jaarverslag penningmeester 2018
Jaarverslag PR, Website en Facebook 2018
Jaarverslag redactie commissie clubblad 2018

1

COLOFON
AQUARIUM- EN VIJVERVERENIGING "DE PARADIJSVIS"
Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam
Internet: www.paradijsvis.nl
Facebook: facebook.com/paradijsvis

Functie:

Naam:

Voorzitter

Joop Noordzij

Secretaris

Chris van Erkel

Penningmeester

Will Huygen

Coördinator
Schuimnest
Hoofd
Aquariumafdeling

Kees Koridon
Bas Dekker

Hoofd Barafdeling

Pleun Zanen

Algemeen Adjunct

Henk
Vastenhout

Algemeen Adjunct

Joop Aret

Algemeen Adjunct

Carlo Schimmel

Telefoonnummer: 078-6932409
E-mail: paradijsvis@hetnet.nl

Adres:
P. de Hoochplaats 182
2951 SK Alblasserdam
Rembrandtlaan 7
3351 RE Papendrecht
West Kinderdijk 277
2953 XT Alblasserdam
Abelenhof 20
3355 PL Papendrecht
P. de Hoochplaats 398
2951 SR Alblasserdam
Zeilmakersstraat 27
2951 VX Alblasserdam
Weidemolen 32
3352 TG Papendrecht
Weversstraat 26
2951 BZ Alblasserdam
Merelstraat 23
2953 EK Alblasserdam

Telefoon /Mailadres:
078-6917190
joostnoordzij@ziggo.nl
078-6157139
chrisvanerkel@gmail.com
078-6914380
w.huygen1@kpnplanet.nl
078-6155871
Geen mail
078-6916986
bas-dekker@planet.nl
06-28848482
Geen mail
078-6157247
henk.vastenhout@live.nl
078-6913774
jjaret@hetnet.nl
078-6915636
c.schimmel@solcon.nl

Diverse taken en verantwoordelijkheden:
Redactie en Website

Propaganda
Jeugdzaken en
Keuringen
Inkoop Aquariumafdeling
Energiebeheer

Correspondentie
adres en
clubgebouw
"Het Schuimnest"
Betalingen
Contributie
Kamer van
Koophandel
Kon. goedkeuring
Aangesloten bij

C.v.Erkel,
J.Keesmaat
W.Huygen,
J.Aret
Teun Klop
Joop Aret
Henk
Vastenhout

Kaarttoernooien
Mediatheek

Joop Noordzij

Ledenadministratie

Will Huygen

Notulen

Chris v Erkel

Bas Dekker

Verzekeringen

Will Huygen

Jan Erkelens

Inkoop Barafdeling

Pleun Zanen

Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam.
geopend op dinsdag van 19.00 uur tot 22.00 uur
en op zaterdag van 12.30 uur tot 15.30 uur.
IBAN NL23 INGB 0000 5866 50 t.n.v.: Paradijsvis,
Alblasserdam
Verenigingslid €26,00 + NBAT lid € 65,00 per jaar
Verenigingsjeugdlid ‹ 18 jaar €16,00 + NBAT lid
€ 47,00 p/jaar
Dossiernummer 40321224
K.G. nummer 58 d.d. 12-11-1975
Bond: N.B.A.T. District: Z.H.Z.
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Van de voorzitter
Wij mogen terug kijken op een
schitterende zomer en een heel
mooi najaar, inmiddels zitten we
weer in de wat koudere winter
dagen. We zijn weer aan een nieuw
jaar begonnen, 2019.
Terugkijkend op 2018 kunnen we
zeggen dat het voor onze
vereniging weer een goed jaar is
geweest, zeker wat leden betreft
mogen we niet mopperen en de
laatste maanden mochten we weer
nieuwe leden verwelkomen.
Door elkaar genomen zijn er toch
wel leuke dingen georganiseerd zoals de “Open dag” was een heel
groot succes. We zullen ook deze activiteit dit jaar weer houden.
Ik wil heel graag mijn waardering uitspreken voor al die leden
en huisgenoot leden, man of vrouw die met de “Open dag”
aanwezig waren. Ook het bestuur en leden die gezorgd hebben
voor de verkoop in de Aquariumafdeling, informatie geven,
bardienst, voor de koffie en drankjes presenteren, verkoop van
loten en de heerlijke broodjes verzorgd door Hetty.
En als klapstuk de verloting van het aquarium, die werd
verricht door onze erevoorzitter Gerrit van Omme.
En het aquarium werd gewonnen door Chris van Erkel, die het
aquarium gelijk doorgaf aan zijn kleinzoon Joël, die daar erg blij
mee was, en intussen ook jeugdlid is geworden!
Ook mogen we de vele kinderen niet vergeten, zij kregen
limonade en chips. Al met al was het een dag om tevreden op
terug kijken. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor zijn inzet in
het afgelopen jaar en we rekenen ook op jullie in 2019!
Ik wil graag hierbij iedereen een goed en bovenal gezond 2019
toewensen.
Joop Noordzij, voorzitter

***********************************

IN MEMORIAM
Met eerbied en respect gedenken wij het in 2018 overleden
Erelid en voormalig huismeester

Dhr. Jos Bravenboer
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 18-01-2019
AGENDA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

-

Opening
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag Secretaris
Verslag Penningmeester
Verslag Propaganda en website
Verslag Schuimnest Coördinator
Verslag Redactie
Verslag Kascontrole
Financiële realisatie 2018 en begroting 2019
Bestuursverkiezing
Benoeming kascontrole commissie
Programma 2019
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting ledenvergadering

toelichting:
ad.3 t/m 7:
Verslagen:
De verslagen staan in dit blad gepubliceerd.
ad.10:
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Will Huygen, Bas Dekker, Henk Vastenhout en Carlo Schimmel
Tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de
vergadering melden bij het bestuur.
ad.11:
Benoeming kascontrole:
In de huidige kascontrole commissie hebben zitting:
Jan Keesmaat, Lenie Versteeg.
Reserve is Adrie Klop.
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Jaarverslag secretaris
We staan weer aan het begin van een nieuw
jaar, 2018 is weer voorbij gevlogen en daar
wil ik eens rustig op terug kijken.
In het afgelopen jaar zijn weer veel
aquariumverenigingen opgeheven, deels door
gebrek aan leden maar ook door het
ontbreken van leden die plaats willen nemen
in het bestuur. Wanneer we dan naar “De Paradijsvis” kijken, een
compleet bestuur en veel vrijwilligers die er altijd zijn als het
nodig is.
Wat een luxe, maar gaat dan alles goed, nou het kan altijd beter,
we willen graag dat de leden, die een aquarium hebben, een keer
de moeite nemen om naar “Het Schuimnest” te komen.
Ze kunnen dan zien hoe Bas Dekker er iedere week voor zorgt
dat er mooie planten en vissen of andere aquarium
benodigdheden zijn.
En wanneer dat wat u zoekt er op dat moment niet is, geen
probleem, Bas kan veelal snel aan de vraag voldoen.
Bijzondere dank ook aan Pleun
Zanen, hij verzorgt de bar en
houdt ook “Het Schuimnest”
schoon, werk dat niet altijd voor
iedereen zichtbaar is maar wel van
groot belang.

Zo ook dank aan Jan Erkelens,
hij organiseert, vrijwel altijd in
z’n eentje, de Bingo, waar veel
tijd in gaat zitten. Maar ook de
inkomsten van de Bingo
zorgen ervoor dat we als bestuur er alles aan doen om
contributieverhogingen niet te hoeven doorvoeren.
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Natuurlijk is ook onze vereniging afhankelijk van vrijwilligers.
En als bestuur zijn we heel dankbaar dat die er ook zijn, en wat
doen ze veel zoals, dinsdagavond en zaterdagmiddag de
bardiensten en verkoop in de aquariumafdeling, organiseren van
bingo, klaverjasmiddagen, open dag, huiskeuring, en ga zo maar
door.
We zijn ook veel dank verschuldigd aan onze adverteerders, zij
maken het ons mogelijk om jullie 10 keer per jaar ons mooie
clubblad toe te sturen.
Denkt u bij aankopen of andere zaken ook eens aan de
adverteerders, dat zullen ze zeker waarderen.
Ook een woord van dank
aan drukkerij Gelderblom,
zij verzorgen ons clubblad
en we zijn hen dankbaar
voor de manier waarop ze
dat al zoveel jaren doen.
Op het laatste moment
nog wat aanpassen, geen probleem, Chris, Dennis en Stephan
Gelderblom regelen het!
Maar…. We hebben tot nu toe bedankjes uitgedeeld aan actieve
leden, maar er zijn ook andere leden. En daar willen we nu graag
een beroep op doen, kom eens vrijblijvend op dinsdagavond of
zaterdagmiddag naar “Het Schuimnest”.
En om een clubblad te maken hebben we kopij nodig, het is jullie
misschien opgevallen dat we regelmatig stukjes van andere
aquariumverenigingen moeten plaatsen. Veel leuker is het
natuurlijk om stukjes van eigen leden te kunnen plaatsen.
Maak eens een leuk stukje, een paar foto’s erbij en het komt in
het clubblad.
En de smoes van ja, maar ik kan niet goed schrijven, gaat niet
op, we hebben een prachtig redactieteam, zij corrigeren de
stukjes en werken de foto’s bij. Dus doe het gewoon een keer!
En wanneer er bij jullie een aquarium in huis staat, geef je dan
eens een keer op voor de huiskeuring. Er zijn geen kosten aan
verbonden en de keurmeester geeft heel bruikbare adviezen om
het aquarium nog mooier te maken.
Chris van Erkel
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Jaarverslag coördinator van “Het Schuimnest”
Ook het jaar 2018 is net als de andere
jaren weer snel voorbijgegaan.
Alle bestuursleden en vrijwilligers
hebben ook dit jaar weer veel werk
verzet.
Want er is altijd wel wat te doen voor
de vereniging waaronder ook zeker het
onderhoud en verzorging van de
aquaria in “Het Schuimnest”.
Iedereen hartelijk bedankt voor al die
werkzaamheden.
Persoonlijk mag ik graag in “Het Schuimnest” zijn en donderdag
morgen is het heel gezellig met Bas Dekker en Jan Erkelens, we
verzorgen de planten en vissen in de vele aquaria.
De ruiten worden algen vrij gemaakt en wanneer nodig wordt er
water ververst en filters schoon gemaakt.
Al met al zijn we daar wel 4 a 5 uur mee bezig.
Ook is Pleun Zanen aanwezig om “Het
Schuimnest” en de bar schoon te
maken.
Wanneer alles schoon en opgeruimd is
voelen wij ons ook weer goed. Het is
voor ons een soort therapie, en
aanrader voor een ieder, zonder
verwijzing van een huisarts!
Verder loopt alles goed in en om de
vereniging, dit omdat de mensen het
werk met overgave doen en met kennis
van zaken.
Wij hopen en verwachten dat ook in
2019 we de gezondheid krijgen om
lekker door te gaan op de ingeslagen weg.
Hierbij nodigen we alle leden uit voor een bezoek aan “Het
Schuimnest”
Wij wensen alle leden en hen die bij hen horen goede gezondheid
en veel plezier met onze mooie hobby en veel voorspoed in 2019
Kees Koridon
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Jaarverslag Penningmeester Boekjaar 2018

Bij het ter perse gaan van deze editie
bedroeg het ledental 122, ongeveer gelijk
aan dat van vorig jaar. De krimp in ons
ledental van enige jaren geleden behoort
inmiddels weer tot het verleden, we kunnen
zelfs over continuïteit spreken. Want, met
te weinig leden is er geen
levensvatbaarheid, zo zien wij bij bevriende verenigingen om ons
heen. Sommige verenigingen vechten om hun voortbestaan of
moeten zich opheffen. Punt van zorg blijft wel het matige
Schuimnestbezoek, met minder opbrengsten als gevolg. Dit
terwijl er toch veel reclame wordt gevoerd, m.n. voor de
aquariumafdeling worden er zeer frequent per email aanbiedingen
van vis, planten, materialen en zelfs aquaria gedaan.
Welkom kunnen zeker ook weer de opbrengsten uit de neven
activiteiten klaverjassen, bingo en niet te vergeten de verloting
van het aquarium tijdens de open dag, worden genoemd. Met
dank aan de organisatoren. T.a.v. de begroting en realisatie zijn
er vooralsnog geen problemen, er kon zelfs weer een bescheiden
bedrag worden toegevoegd aan onze financiële reserve.
Opgemerkt hierbij dient wel dat wij de wettelijk toegestane
verhogingen van onze leveranciers m.i.v. dit jaar weer één op
één doorberekenen. Want stilstand leidt op termijn tot te veel
achterstand. Wij stellen ook nu weer voor om de huidige
contributie voorlopig te laten voor wat het is.
Voor een gedetailleerde financiële verantwoording, begroting en
balans verwijs ik naar de jaarvergadering, waar deze aan alle
aanwezigen ter hand zal worden gesteld. Desgewenst geef ik u
dan nader uitleg. Tot slot nog even dit.
Het komt in toenemende mate voor dat leden hun email-adres
wijzigen zonder dit aan ons door te geven .Hierdoor wordt het
voor mij uitermate lastig om b.v. contributieverzoeken te
versturen. Mag ik u vriendelijk verzoeken om in onderhavige
gevallen uw gewijzigd emailadres aan ons door te geven.
Januari 2019, Will Huygen, penningmeester
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Jaarverslag Propaganda, Website en Facebook
PROPAGANDA:
Het is een relatief rustig jaar geweest voor de
propaganda. Als uitzondering is te noemen de
propaganda voor de Open dag in november
2018. Daar heeft met name de Klaroen het
complete stukje geplaatst dat was
toegestuurd…. Dat geldt ook voor de internet
krant: www.alblasserdam.net…..Ook hier was
de nodige publiciteit aan de open dag
gegeven. Het gevolg mocht er zijn:
Het werd een drukte van belang.
Maar altijd beter is nog steeds de “mond-tot-mond” reclame.
Steeds reclame maken voor de vereniging en het Schuimnest
zorgt voor een toename van het bezoek. Laten we vooral hiermee
doorgaan, ook in het komende jaar.
WEBSITE:
Ook de website van de Paradijsvis heeft maandelijks een
“onderhoudsbeurt” nodig en kende in 2018 weinig
wijzigingen…..Uiteraard werd de agenda wel steeds bijgewerkt.
Nog niet bekeken….??
Kijk dan regelmatig op: WWW.PARADIJSVIS.NL
FACEBOOK:

Steeds meer mensen weten De Paradijsvis op
Facebook te vinden! Er was in 2018 veel meer
interactie op de pagina en deze werd goed bezocht.
Kom ook eens een kijkje nemen en like de pagina
zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws,
evenementen, foto’s en kortingen die u kunt
besteden bij aankopen van benodigdheden voor uw
aquarium. Deel gerust de nieuwsberichten en nodig vrienden uit om ook de
Facebookpagina te “liken”.
U vindt De Paradijsvis op www.facebook.com/paradijsvis.
Wij hopen in 2019 met het werk door te mogen gaan en wensen
U en de Uwen vanaf deze plaats alle goeds toe voor 2019 !!
Joop Aret en Leonie Vastenhout
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Jaarverslag redactie clubblad
Van de redactie commissie eigenlijk
weinig te melden dit jaar.
Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn
dat op de achterkant van het blad
iedere maand andere vissen
geplaatst worden zodat het blad nog
aantrekkelijker geworden is.
Tot zover de buitenkant van het blad.
Wat de inhoud van het blad betreft
zijn we minder blij want we komen
steeds kopij tekort en moeten
daarom naar het internet uitwijken
voor artikelen, of stukjes overnemen uit bladen van andere
verenigingen. Voor een grote vereniging als onze club vinden we
dat toch een aanfluiting!
Zijn we nu zulke analfabeten dat er niemand in staat is om voor
een stukje te zorgen? “Niet in staat” daar geloof ik niet in.
Meer gemakzucht want een ander zal er wel voor zorgen.
Weet u dat de meeste stukjes van eigen bodem allemaal door
dezelfde mensen gemaakt worden?
En die raken op een gegeven moment ook door hun inspiratie
heen. Stukjes overnemen uit andere bronnen vind ik heel erg
onpersoonlijk voor onze club.
Ik daag jullie dus allemaal uit om te laten zien dat ik het helemaal
verkeerd zie en dat er grote schrijvers talenten in onze vereniging
schuilen. Doen jullie je best!
We zijn dit jaar wat adverteerders kwijtgeraakt maar gelukkig
zijn er anderen gevonden zodat het blad weer vol is en we dus
financieel gezien er niet op achteruit zijn gegaan.
Voor de rest hebben we er allemaal nog reuze lol in om iedere
maand toch weer voor een prima blad te zorgen.
En na mijn uitdaging gaat het nu helemaal spannend worden
natuurlijk want nu zullen we de ingestuurde kopij moeten
sorteren op volgorde voor plaatsing😊.
Jan Keesmaat, redactielid
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Foto’s voor de achterkant

Deze foto’s gemaakt door onze huisfotograaf
Arie van der Wolde
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