PARADIJSVISNIEUWS
Jaargang 63 nr. 8 januari 2018
Clubblad voor Aquarium- en Vijverliefhebbers
uit de regio's
Alblasserdam, Papendrecht, Nieuw Lekkerland

Een in alle opzichten goed en gezond
2018 toegewenst, namens het bestuur!
Nieuwjaarsreceptie dinsdag 2 januari 2018
vanaf 19:00 uur
Vrijdag 19 januari 2018, aanvang 20:00 uur
“Algemene ledenvergadering”

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

Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator
Schuimnest
Hoofd
Aquariumafdeling
Hoofd Barafdeling
Algemeen Adjunct
Algemeen Adjunct
Algemeen Adjunct

Redactie en Website

Propaganda
Jeugdzaken en
Keuringen
Inkoop Aquariumafdeling

Telefoon nummer: 078-6932409
E-mail: paradijsvis@hetnet.nl

Adres:
Telefoon /Mailadres:
P. de Hoochplaats 182
078-6917190
Joop Noordzij
2951 SK Alblasserdam
joostnoordzij@ziggo.nl
Rembrandtlaan 7
078-6157139
Chris van Erkel
3351 RE Papendrecht
chrisvanerkel@gmail.com
West Kinderdijk 277
078-6914380
Will Huygen
2953 XT Alblasserdam
w.huygen1@kpnplanet.nl
Abelenhof 20
078-6155871
Kees Koridon
3355 PL Papendrecht
Geen mail
P. de Hoochplaats 398
078-6916986
Bas Dekker
2951 SR Alblasserdam bas-dekker@planet.nl
Gruttostraat 18
078-6918566
Teun Bennis
2953 ED Alblasserdam
teun.ben@outlook.com
Henk
Weidemolen 32
078-6157247
Vastenhout
3352 TG Papendrecht
henk.vastenhout@live.nl
Weversstraat 26
078-6913774
Joop Aret
2951 BZ Alblasserdam
jjaret@hetnet.nl
Merelstraat 23
078-6915636
Carlo Schimmel
2953 EK Alblasserdam
c.schimmel@solcon.nl
Diverse taken en verantwoordelijkheden:
C.v.Erkel,
J.Keesmaat
Kaarttoernooien
W.Huygen,
Joop Noordzij
Mediatheek
J.Aret
Teun Klop
Joop Aret
Ledenadministratie
Will Huygen
Henk
Notulen
Chris v Erkel
Vastenhout

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

Naam:

Bas Dekker

Verzekeringen

Will Huygen

Jan Erkelens

Inkoop Barafdeling

Teun Bennis

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 € 60,00 per jaar
Verenigingsjeugdlid ‹ 18 jaar €16,00 + NBAT lid € 42,00 p/jaar
Dossiernummer 40321224
K.G. nummer 58 d.d. 12-11-1975
Bond: N.B.A.T. District: Z.H.Z.

Opzegging door het lid: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan
slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan
het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier
weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
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Van de voorzitter
Weer een heel bijzonder jaar achter de rug,
dat mag wel gezegd worden, en waarom?
Omdat we toch weer een sterk jaar achter
ons hebben wat ledental betreft. We zijn
stabiel gebleven, we weten waar we het voor
doen. Zeker voor iedereen die er veel tijd in
steekt, om de vereniging goed draaiende en
stabiel te houden. Een vereniging als de Paradijsvis verdient
gewoon een goede samenwerking.
Die samenwerking is er zeker wat bestuur en commissieleden betreft. Dit is heel belangrijk voor een vereniging want als
je elkaar eens nodig hebt dan komt er altijd wel een oplossing.
Vroeger organiseerde we veel meer o.a. midzomermarkt,
oliebollen en vele andere evenementen, maar door regels en
vergunningen is het niet meer te doen om bepaalde evenementen
financieel te organiseren. Vandaar dat we genoodzaakt zijn
evenementen zo veel mogelijk rond of in Het Schuinnest te
organiseren.
Het is jammer dat we lang geen spreker hebben kunnen uit
nodigen want er blijkt bij de leden eigenlijk geen animo voor te
zijn. Voor andere evenementen komen de leden wel opdraven en
dat zijn altijd heel gezellige middagen/avonden. Daarom hoop ik
van harte dat we in de toekomst toch weer eens een spreker
kunnen uitnodigen. De hobby blijft centraal en hoog in het
vaandel. Aquariumvereniging De Paradijsvis is er voor iedereen.
Tevens wil ik iedereen een goed en gezond 2018 wensen
Joop Noordzij, voorzitter

IN MEMORIAM
Met eerbied en respect gedenken wij de in 2017 overleden
vrouw van ons lid, Dhr. Piet van ‘t Zelfde,

Mevrouw Aat van ’t Zelfde-Leensvaart
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 19-01-2018
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 2017 en begroting 2018
Bestuursverkiezing
Benoeming kascontrole commissie
Programma 2018
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting ledenvergadering

toelichting:
ad.3 t/m 7:
De verslagen staan in dit blad gepubliceerd.
ad.10:
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Joop Noordzij, Chris van Erkel, Kees Koridon, Teun Bennis en
Joop Aret.
Teun Bennis stelt zich niet meer herkiesbaar.
Pleun Zanen wordt als bestuurslid door het bestuur
voorgedragen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de
vergadering melden bij het bestuur.
ad.12:
In de huidige kascontrole commissie hebben zitting:
Jan Erkelens en Jan Keesmaat.
Reserve is Lenie Versteeg

4

Jaarverslag secretaris 2017
We staan weer op de drempel van een nieuw
jaar en dan is het goed eens even terug te
kijken naar het voorbije jaar.
We zijn blij en dankbaar dat we een voltallig
bestuur hebben en wanneer we naar andere
verenigingen kijken is dat niet vanzelfsprekend.
Naast het bestuur zijn er ook de vrijwilligers die, in vele gevallen,
op de achtergrond hun onmisbare krachten inzetten voor het
reilen en zeilen van “De Paradijsvis”.
We vinden het gewoon dat wanneer we in “Het Schuimnest”
komen alles er schoon en netjes uitziet, maar dat is te danken
aan Pleun Zanen.
Heel lang waren Teun en Tiny Bennis
hiervoor verantwoordelijk, maar zij stoppen
per 1 januari 2018. Wij willen hen, namens
bestuur en de leden heel hartelijk hiervoor
bedanken en wensen hen beiden nog goede
en gezonde jaren toe.
En hierbij wil ik ook graag degene die baren aquariumdiensten draaien hartelijk
bedanken voor hun inzet en als ik toch bezig ben natuurlijk ook
Jan Erkelens, hij neemt de organisatie voor de Bingo avonden
voor zijn rekening en geloof me, daar zitten heel wat uurtjes in.
En wat zou de vereniging zijn zonder de redactie van het
clubblad, Jan Keesmaat als grote toeleverancier van interessante
stukjes en de nooit aflatende ijver van correcties en aanvullingen
van Teun Klop, Joop Aret en Will
Huygen.
En wat te denken van de harde
werkers Bas Dekker en Kees Koridon
die de aquaria in “Het Schuimnest”
in goede conditie houden en de
vissen
verzorgen.
Henk Vastenhout verzorgt, als Algemeen
Adjunct, de jaarlijkse huiskeuring voor de
leden. Hij hoopt, samen met het bestuur,
dat we ook dit jaar weer veel
aanmeldingen voor de huiskeuring mogen
ontvangen.
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Carlo Schimmel zorgt ervoor dat de techniek,
roosters voor bar- en aquariumdiensten, Tv,
brandblussers en nog heel veel andere zaken
worden geregeld.
Natuurlijk mag ook drukkerij Gelderblom niet
ontbreken, maandelijks verzorgen zij ons
mooie clubblad en zij geven ons tot het
laatste moment de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen.
Wij hopen ook dit nieuwe jaar
weer op de vertrouwde wijze
met hun te mogen
samenwerken.
Ook danken wij onze
adverteerders, die het ons mogelijk maken ons mooie clubblad
maandelijks uit te brengen.
Natuurlijk kan het niet anders dat ik iemand ben vergeten, maar
daarom wil ik hier iedereen bedanken voor hun bijdrage in het
afgelopen jaar.
En ik wens een ieder met allen die bij hen horen een goed en
bovenal gezond 2018 toe!
Chris van Erkel, secretaris

**************
Jaarverslag coordinator van “Het Schuimnest”
Ik wil graag beginnen om allen te bedanken voor de gang van
zaken van onze fijne Aquarium vereniging. Ook het jaar 2017 is
weer goed en gezellig verlopen. Donderdagmorgenzijn de terug
komende werkzaamheden in het schuimnest steeds weer een
goede bezigheid. Met Bas (Dekker|), Jan (Erkelens) en Pleun
(Zanen) is het dan prettig om samen de klus te klaren. Bas zet er
een muziekje bij en de ochtend of de dag kan dan niet meer stuk!
Niet iedere donderdagmorgen begin ik niet zo vrolijk wegens
privé zaken en dergelijke, maar als dan alles weer goed en fris de
aquaria zijn opgeknapt, ga ik weer fluitend en vrolijk naar huis.
Hiermee wil ik zeggen dat het een goede therapie is om dit werk
voor onze vereniging te kunnen doen.
Er zijn hele mooie gezellige dagen in onze vereniging en één
bijzondere dag vindt ik persoonlijk ‘de Open Dag”.
Met het verloten van een aquarium (compleet) dan zijn er veel
gelukkige en vrolijke gezichten. Dat houden we graag zo!
Ik wens u allen een gezond en voorspoedig 2018!
Kees Koridon, coordinator
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Verslag Penningmeester Boekjaar
2017
Bij het ter perse gaan van deze editie bedroeg
het ledental 123, gelijk aan dat van vorig jaar. De krimp in ons
ledental van enige jaren geleden is hiermede gelukkig tot staan
gebracht en kunnen we 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, een
recent voorbeeld hiervan is de vereniging Ticto uit HardinxveldGiessendam.
Punt van zorg blijft wel het afnemende 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 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, met de wetenschap dat net als vorig boekjaar
de tijd van kapitaal reserveren echt achter ons ligt.
Opgemerkt hierbij dient wel dat onze leveranciers tijdens de
afgelopen crisis wel gewoon hun wettelijk toegestane
verhogingen doorvoerden welke wij niet één op één
doorberekenden. Nu het economisch weer beter gaat heeft het
bestuur wel moeten besluiten om m.i.v. 2018 alle procentuele
verhogingen door te gaan berekenen. Want stilstand leidt op
termijn tot te veel achterstand. Wij stellen echter wel weer voor
de contributie voorlopig nog 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.
Januari 2018, Will Huygen, penningmeester
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Verslag 2017 Propaganda, Website
en Facebook
PROPAGANDA
Dit jaar is er nogal wat publiciteit geweest, te
denken onder andere aan de “open dag”. Dit
evenement is opgepakt door de plaatselijke
kranten en internet. En denk ook eens aan de
Kantlijn, het populaire maandblad dat in Alblasserdam wordt
verspreid. Maar altijd beter is nog steeds de “mond-tot-mond”
reclame. Altijd 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 heeft de nodige belangstelling en is in 2017
“gerenoveerd”. Dat wil zeggen dat er webpagina’s zijn vervallen.
Te denken valt aan de rubriek “schrijverij”, waar slechts zelden
naar wordt gekeken. En dat is in feite best wel logisch, aangezien
die artikelen ooit ook in “Paradijsvisnieuws” zijn gepubliceerd.
Enkele artikelen, zoals het artikel over het 65 jarig bestaan van
de vereniging, zijn wel bewaard, maar hebben een andere locatie
Op de website gekregen.
Kijk dus regelmatig op: www.paradijsvis.nl
Ik hoop in 2018 met het werk door te mogen gaan en wens U en
de Uwen vanaf deze plaats alle goeds toe voor 2018!!
Joop Aret
FACEBOOK
Sinds 13 januari 2015, dus al weer drie jaar,
is De Paradijsvis ook op Facebook te vinden!
Inmiddels vinden 96 mensen de pagina leuk,
maar dat kunnen er natuurlijk veel meer
worden. Kom 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.
Ik wens u een goed 2018!
Leonie Vastenhout
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Jaarverslag redactie commissie
Wat is zo’n jaar toch snel voorbij. Maar ook
dit jaar hebben we weer 10 nummers van
ons mooie clubblad weten te brengen.
Af en toe heeft het wel wat pijn gekost en
moest er naar het internet en naar
clubbladen van andere verenigingen
teruggegrepen worden omdat er uit eigen
kring te weinig kopij aangeleverd werd.
Mensen waar zijn we nu toch mee bezig. Zijn we nu allemaal
analfabeten? Al die mensen met die grote verhalen moeten toch
geen enkel probleem hebben om een stukje in elkaar te draaien?
Het hoeft niet echt gebeurd te zijn, als het maar leuk is.
Nu heb ik recent nog eens een keer gezegd
dat ik mijn dikke duim gebruik, maar dat is
niet de gehele waarheid hoor. Zo af en toe
kijk ik ook wel eens in mijn kristallen bol met
daarop de landkaart van de gehele wereld.
Zo krijg je dan een idee waar bijvoorbeeld de
Kardinaal tetra vandaan komt en kan je daar
gelijk weer op inhaken en verder met behulp
van toch weer die dikke duim een smeuïg verhaal van maken😊.
Dit moet u natuurlijk niet verder vertellen want dit blijft binnen
de vereniging, Afgesproken?
Ook dit jaar hebben we het blad weer compleet vol met
advertenties kunnen krijgen. Er gaan er wel eens weg maar tot
nu toe hebben we daar toch weer anderen voor kunnen vinden.
En die varen er ook wel bij want natuurlijk kopen we bij onze
adverteerders! Ja toch?
Iedere maand is het toch weer spannend als de redactie
voorzitter het blad weer in elkaar “geflanst” heeft en het naar de
redactie commissie stuurt ter controle. Het is dan gewoon een
sport om bij een ander de foutjes eruit te halen. Onvoorstelbaar
waar je dan toch nog overheen kijkt, maar ondanks dat vinden
we het alle 5 nog steeds heel erg leuk om te doen.
Dus ons vriendelijke verzoek is om mee te doen en een avond de
TV uit te laten en in de pen te klimmen. Wij wachten af.
Verder wenst de redactie u allen een voorspoedig 2018.
Jan Keesmaat, redactielid
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