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Aqua Verniam Post 
Een uitgave van A.V. Aqua Verniam. 

 

www.aquaverniam.nl 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de
 maandag van 

de maand een bijeenkomst, behalve in de 

maanden juli, augustus, december. 

 

Adres: 

‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

(onder het Gemeentehuis) 

Zaal open: 19.30 uur 

 

Contributie per jaar: 

Gewoon lid:   € 60,-- 

Jeugdlid:   € 55,-- 

65+ lid:   € 55,-- 

Huisgenotenlid: *)  € 10,-- 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- en dient 

bij aanmelding te worden voldaan. Indien 

het lidmaatschap in het lopende jaar wordt 

aangegaan is het bedrag naar rato 

verschuldigd. 

 

Contributie dient vooraf betaald te worden. 

Opzegging moet 3 maanden voor het einde 

van het jaar plaatsvinden. 

Bij te laat betalen wordt € 5,-- extra in 

rekening gebracht. 

Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester 

Aqua Verniam, Amstelveen. 

 

*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen 

mogelijk voor inwonende huisgenoten van 

een lid. Zij ontvangen géén uitgave van 

zowel “Aqua Verniam Post” als “Het 

Aquarium” van de NBAT. 

 
 

Websitebeheer en hyves: 

Gerrit-Jan en Sandra Groote Wolthaar 

E-mail: webadmin@aquaverniam.nl 

 

  

 

Bestuur: 
 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar  - Voorzitter / 

waarnemend secretaris 
Tel.: 06-15216996 

E-mail: bestuur@aquaverniam.nl 

E-mail: secretaris@aquaverniam.nl 

 

??????????penningmeester /                                                                                              

ledenadministratie  
???????????? 

 

 

Martin Scheepstra  

Tel.: 020-6416293 

E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

Aart van Altena  

Tel.: 020-4961129  

E-mail: aartvanaltena@kpnmail.nl 

 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: techniek@aquaverniam.nl  
 

 

Huiskeuringscommissie: 

Aart van Altena en Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

 

Verenigingsfotograaf: 

Pieter van IJsendoorn 

(Contactgegevens:zie boven) 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

Peter Westenberg 

Tel.: 020-6974906 

redactie@aquaverniam.nl 

 

 

Aqua Verniam is opgericht op 

24 februari 1955, goedgekeurd bij KB 

van 13 november 1974, nr. 122. 

 

Inschrijvingsnummer in het 

Verenigingsregister van de KvK te 

Amsterdam: 40531241. 
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Als eerste wensen wij iedereen voor het komende jaar veel gezondheid 
en bovendien heel veel plezier met onze gemeenschappelijke hobby! 
 
Deze Aqua Verniam Post is duidelijk anders dan wat u gewend bent en 
dat is niet zonder reden. Het voortbestaan van onze vereniging staat 
namelijk op het spel! 
 
Al meerdere keren is aangegeven dat wij (Aqua Verniam) een nieuwe 
penningmeester nodig hebben.  
Wij, als relatief kleine vereniging, hebben niet zo’n grote financiële 
huishouding maar al hoe gering dan ook, de verplichtingen moeten wel 
nagekomen worden. 
Omdat op de laatste ledenvergadering niemand zich voor deze functie 
meldde, heeft Arien Bos tijdens deze vergadering verklaard om dit nog 
tot uiterlijk 31 december 2011 te willen blijven doen. Als bestuur zijn wij 
hem hiervoor zeer erkentelijk en bedanken hem bij deze dan ook voor 
zijn tijd en inzet! 
 
Wij vragen ons af: is er nou echt niemand van de leden bereid om per 
maand een half uurtje tijd te besteden aan de vereniging? 
Ja maar, zegt u misschien, ik kan helemaal niet boekhouden! Best 
mogelijk, maar het voeren van een verenigingsboekhouding is niet te 
vergelijken met dat van een bedrijf en in feite heel simpel. Je moet het 
alleen even willen weten en krijgt uiteraard alle medewerking.  
En trouwens, erop toezien dat de centen op tijd binnenkomen of betaald 
worden heeft niets met boekhouden te maken, het vraagt alleen 
discipline en wat tijd. En dat is precies wat de vereniging nodig heeft! 
In het novembernummer van 2010 staan de taken die bij deze functie 
horen uitvoerig beschreven, dus kijk hier a.u.b. nog eens naar. 
 
Voorlopig is het zo, dat door de financiële onzekerheid, alleen januari is 
besproken in “de Koorenaar” en er nog geen sprekers zijn uitgenodigd. 
 
Op 23 januari is onze eerste bijeenkomst in 2012. Wij roepen alle leden 
dringend op om op deze avond aanwezig te zijn en verder te praten over 
de toekomst van Aqua Verniam. 
 
Laat dit niet de laatste verenigingsavond zijn!! 
 

Het bestuur 

Van het bestuur 
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23 januari 2012 

 
20.00 uur in “de Koorenaar” 

 
Praatavond oftewel: “gooi het in de 

groep”. 
 
 

In de groep wordt de volgende vraag 
“gegooid”: 

 
 

“Wordt Aqua Verniam op 24 februari a.s. 
 57 jaar of niet?” 

 
 

Komt allen! 
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Aquariumbouw 
in alle vormen en maten 

met of zonder meubel en in vele kleuren 
__________________________________________________ 
 

Meubelen - Massief houten meubelen of met ijzeren en/of roestvast 

stalen frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren 
 

Biologische filters - In alle vormen en maten met of zonder GAF-

installatie 
 

Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren – 

diverse maten, in bestaande aquaria (ook ter plaatse) 
 

Huisbezoek - Voor bespreken aquariumbouw, op afspraak en geheel 

vrijblijvend 

_____________________________________________ 

 
Oude Kruisweg 112 E - 2142 EH Cruquius  

 

Bezoek aan Delicate Discus a.u.b. op afspraak 
 

Tel. 06 51327881 

 
E-mail: delicatediscus@hetnet.nl 

 
Routebeschrijving: via de N201 - afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer. Volg de N201 (8,5 
km richting Heemstede/Haarlem) tot voorbij Hoofddorp. Na het Spaarne Ziekenhuis 
1ste stoplicht links (afslag woonboulevard Cruquius Zuid). Meteen rechts af (Oude 
Kruisweg) en langs caravan en occasion dealer. Tussen de huisnummers 114 en 
116 door. Achter deze huizen vindt u ons rechts. Parkeerterrein achter ons gebouw. 
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Alles in eigen hand! 
Bij ons in loondienst een combinatie van VCA-gecertificeerde 

timmermannen, loodgieters, tegelzetters, dakdekkers en stukadoors. 
Elke opdracht wordt vanuit één kantoor gestuurd.  

Dit biedt vele voordelen voor onze opdrachtgevers. 
 

Nieuwbouw en renovaties  
voor bedrijven, particulieren en VvE’s in Amsterdam en omstreken.  

Ook verzorgen wij tekeningen en berekeningen 
i.v.m. aanvragen gemeente. 

 

Wilt u weten wát wij allemaal voor u kunnen doen? 
Kijk op onze website.  

Agamemnonstraat 57/1e, 1076 LS  Amsterdam 
Telefoon: 020 – 614 14 17 

 

 

 

 

 

 

23 januari 2012 
 

D-day! 
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acs   amstelveen 

risico-analyse en administratieve dienstverlening 
 

Eén loket voor vele diensten zoals: 

 

          acs - de lange                    acs - verzekeringen 

                   Jaarverslagen                                              Verzekeringen 

                   Boekhoudingen                                                Pensioenen 

                   Salarisadministraties                                       Hypotheken 

                   Bedrijfsadviezen                                         Financieringen 

 
     Berkenrodelaan 5                                                                                                www.acsdelange.nl 
     1181 AH  Amstelveen                                                                                         info@acsdelange.nl 
     tel: 020-6438486                                                                                      www.acs-verzekeringen.nl 
     fax: 020-6436781                                                                                     info@acs-verzekeringen.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zondag 19 juni maken we vanuit Landsrade een rondwandeling via Pesaken, Euverem, 
Reijmerstock en gaan over Waterop weer terug. 
Maandag 20 juni brengt de bus ons naar De Meinweg voor een heerlijke wandeling langs 
prachtige vennen en door bos en heide. In dit bijzondere gebied kunnen we zeker 
hagedissen zien, en misschien ook een adder of een wild zwijn. 
 
 
 
Het Elfenmeer in De Meinweg 
 
 
Dinsdag 21 juni weer een brengtocht met de bus, nu naar Noorbeek waarvandaan we 
teruglopen naar Landsrade. We komen door diverse landschappen en gaan langs de Planck,  
 

     kopieer– en printwerk             
         

In ons bedrijf in Amstelveen beschikken wij over de nieuwste machines met     
briljante afdrukkwaliteit. U kunt bij ons terecht voor: 

 

    ●    Flyers, folders, manuals (al dan niet ingebonden) 
    ●    Bedrukken van textiel 
    ●    Selfservice – u kunt zelf kopieën maken of printen met 
     behulp van een Windows PC tot max. A-3 formaat, 
     vergroten, verkleinen, dubbelzijdig afdrukken, sorteren, 
    groeperen en nieten 
 

CopyCom staat voor kwaliteit en snelheid 
tegen een scherpe prijs ! 

 

    Amsterdamseweg 450                                              Tel./Fax: 020 – 453 48 76 
    1181 BW Amstelveen                                                           Info@copycom.nl  
    Gratis parkeren                                       www.copycom.nl                    
 

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur 
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Druk: CopyCom, Amstelveen 

 

AquariumAquariumAquariumAquarium Holgen 

Dé aquariumspecialist sinds 1895 

 
Als de vissen konden lopen, 

dan gingen ze bij Holgen kopen! 
 

Uitgebreid assortiment  
 

  ■ zee- en zoetwaterdieren 
■ aquariumplanten 
■ aquaria, o.a. Juwel en Schwarz 
■ alle techniek en toebehoren 
■ hout en bodemmateriaal 
■ voeding 
_____________________________________________________________ 
 

Jac. van Lennepstraat 64 
    1053 HL Amsterdam 
                 (maandag gesloten) 

(Parkeren om de hoek in de Bilderdijkstraat 

voor € 0,10 – max. 1 uur) 
 

      Telefoon:  020 – 6185563 
                Fax:   020 – 6163434 

    E-mail:  info@aquarium-holgen.nl 
         Website:  www.aquarium-holgen.nl 

 
 


