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Notulen van de jaarvergadering gehouden op 1 april 2019 te Montfoort
1. Opening
Om ca. 20.15 uur opent de voorzitter, de heer Henk van der Stok, de vergadering. Aanwezig zijn zo’n 35 leden en
belangstellenden. De voorzitter bedankt de eigenaren van Ruinemans Acquarium voor de gastvrijheid.
Voor onze vereniging was het een goed jaar. Er was meer dan voldoende belangstelling voor de activiteiten, met name voor de
voorlichtingsavonden.
2. Notulen van de jaarvergadering van 19 maart 2018 bij familie Smits te Zevenhuizen
De notulen worden ter vergadering uitgereikt aan de aanwezigen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, zodat deze
kunnen worden ondertekend door de voorzitter.
3. Jaarverslag 2018
Een exemplaar van het jaarverslag 2018 is naar alle leden verzonden en staat op onze website. De vergadering stelt geen prijs op
het voorlezen ervan. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de inhoud van het verslag. De vergadering leest via het
scherm mee. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag, zodat dit wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
Het financieel verslag 2018 en de begroting 2019 worden doorgenomen en toegelicht door Ard van Veen (bij afwezigheid van de
penningmeester). Opvallende zaken waren:
- de contributie is wat verhoogd;
- de vrijval van de kortlopende schuld is naar de reservering voor het lustrum toegeschoven;
- in de post onvoorzien zitten ook de kosten voor de website;
Vanuit de leden zijn er verder geen vragen meer over de jaarrekening en de begroting, zodat de jaarrekening en de begroting
ongewijzigd blijven, en als zodanig worden vastgesteld.
5. Verslag van de kascommissie
De heer Sj. de Roos en de heer P. Voshart hebben de kas gecontroleerd, en in orde bevonden. De jaarrekening en de begroting
worden bij deze dan ook door de kascommissie goedgekeurd.
6. Benoeming kascontrole commissie
Voor de heer Sjaak de Roos zit de termijn er op. Hij wordt bedankt voor zijn inspanningen en door de vergadering vervangen door
de heer Theo van Zoest.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Johan Mulder. Johan heeft echter nog geen vervanger kunnen vinden en wil graag nog een jaar
aanblijven als bestuurslid. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Er worden door de vergadering verder ook geen (tegen-)kandidaten voorgesteld en de vergadering uit verder geen bezwaren tegen
het voorstel van het bestuur om het bestuurslid te (her-)installeren.
Bestuurslid Ard van Veen is herkiesbaar en wordt door de vergadering unaniem herkozen voor een termijn van 3 jaren.
Tenslotte bedankt de voorzitter de bestuursleden voor de inzet en betrokkenheid bij de vereniging.
8. Rondvraag
De heer Harold Vlooswijk geeft via het scherm uitleg over de website van Rijnstreek Oost.
Er zijn verder geen vragen voor de jaarvergadering.
9. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging voor inzet en betrokkenheid van de aanwezigen.
Na de vergadering is er een rondleiding. De heren Frank de Goey (dir/eigenaar) en Edwin de Jong (mededirecteur) van Ruinemans
geven uitleg over het bedrijf. Enkele gegevens:
•
60 Mensen in dienst
•
3000 tanks met 1 miljn siervissen zijn altijd aanwezig
•
Zij bevoorraden 10000 retailers in 50 landen, sinds 1955. Er zijn 3 locaties: Manaus (Brazilië), Miami(USA) en Montfoort.
Dit is veruit de grootste locatie.
•
Ze bevoorraden 800 winkels per maand in west Europa en er zijn 8 importen per week.
•
Via zonnepanelen wordt energie opgewekt en het afvalwater wordt gerecycled.
•
Zij doen handel en geen fok of opfok van de vissen. De vissen worden gewoon in de rivieren en zeeën gevangen. Ze
worden niet gekweekt. Het gaat meestal om hele kleine visjes.
•
Sinds enige tijd wordt er ook gehandeld in diepvries vissenvoer en waterplanten.
We krijgen een rondleiding door de diverse afdelingen en drinken tenslotte een biertje en genieten van de lekkere boerenkaas.

De voorzitter, H. van der Stok
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