Wegens ziekte van Yolanda en Brianne deze maand alleen het stukje van uw voorzitter.
Sorry voor het ongemak.
Beste Leden,
A.s. ledenavond moeten er eerst een aantal officiële handelingen worden verricht.
De verslagen van de secretaris en penningmeester worden dan uitgereikt en verder besproken.
Dit jaar zijn er geen bestuursverkiezingen, wel zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Dit officiële gedeelte zal maximaal 15 minuten duren. Na de officiële
handelingen volgt weer onze bekende vissen en plantenveiling met een mooie verloting.
Zoals eerder vermeld, wilde we proberen om nog voor de zomervakantie een lezing te
regelen.
Dit is gelukt, we hebben dhr. Leo Brandt weer weten te strikken om een lezing voor ons te
komen houden. De lezing heet Aqua-Varia, hij begint met het tropisch gezelschapaquarium en
eindigt deze lezing met tal van zeewatermogelijkheden. Een echte lezing over alle facetten
van de aquariumhobby en voor een ieder wat wils.
De lezing wordt gehouden op 08 mei en begint uiterlijk om 20:00 uur en zal ongeveer 1 uur
gaan duren. Zorg er a.u.b. voor dat u voor 20:00 uur binnen bent. Na de lezing gaan we verder
met de vis en plantenveiling en de verloting.
Op zondag 16 september willen we weer een dagje naar de dierentuin Blijdorp organiseren.
U moet zelf de entree betalen maar we gaan ook achter de schermen kijken van het Oceanium.
De kosten hiervan en een bakje koffie betaald de vereniging, voor de kleintjes onder ons is er
een gratis ijsje. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan moet u zich wel opgeven bij de
secretaris. De diergaarde wilt namelijk ook graag weten hoeveel gidsen ze moeten inhuren.
Als laatste wil ik u alvast mededelen dat het maandblad aan het einde van het jaar komt te
vervallen. De reden is dat het elke maand veel werk is en dat er nog maar 18 leden een boekje
ontvangen. Vanaf volgend jaar wordt alleen mijn stukje per post verzonden zodat deze leden
toch weten wat er komen gaat. Meer hierover later in het jaar.
Het is wel de bedoeling dat onze site op internet levendiger wordt, er zal met regelmaat wat
opgezet worden.
Wij hopen u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 10
april 2012 in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
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