V A N D E V E R E N I G I N GEN

Van de NGvA bestuurstafel Jaaroverzicht 2018
Door Jeroen Schuphof, voorzitter van de NGvA

Als u dit leest is het jaar 2018 alweer bijna ten einde. Het eind van het jaar wordt vaak
gebruikt voor een terugblik. Als voorzitter kijk ik terug op een zeer geslaagd jaar voor
de vereniging. Het jaar begon met een goed bezochte ledenvergadering en themaavond in Zwolle. Op deze ledenvergadering is ook besloten dat de contributie voortaan
bij voorkeur via automatische incasso zal worden geïnd. Hiermee is invulling gegeven
aan een wens die al vele jaren door penningmeesters werd geuit, en wat ook door veel
leden werd gevraagd.

Het voorjaar werd afgesloten met een goed
bezocht vrijwilligers-uitje, om alle leden die
zich inzetten voor de vereniging daarvoor
te bedanken. Ook dit was iets wat al langer
op een wensenlijstje stond. Het was een
zeer geslaagde middag, en was ook goed
voor de integratie tussen de verschillende
commissies.
De zomer begon met een zeer goed bezochte netwerk-avond met BBQ bij het
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research center van Alltech Coppens.
Deze avond was ook het begin van een
hernieuwde samenwerking met studievereniging Aquarius.
Na de zomer stond er een extra ledenvergadering op de agenda voor het wijzigen
van de statuten en het vaststellen van een
huishoudelijk reglement. Deze avond werd
gecombineerd met een discussieavond
over GMO in de aquacultuur. Deze discus-

NGvA pakt uit voor GMO panel.
sieavond werd georganiseerd in samenwerking met studievereniging Aquarius.
Het was een geslaagde avond met een zeer
goede opkomst: zeker 60 personen waren
aanwezig (zie de fotos).
Tijdens de ALV is besloten om het digitale
archief van de vereniging open te stellen
voor niet leden. Dit was een verzoek vanuit
het Groenkennisnet, een kennisplatvorm
voor groen onderwijs. Op dit moment
wordt er achter de schermen druk gewerkt
om te zorgen dat dit vanaf begin 2019
realiteit zal zijn. Meer informatie hierover
zult u ongetwijfeld lezen in een volgend
nummer van dit blad. Het archief bevat vele
interessante artikelen die de moeite van het
teruglezen zeker waard zijn.
Omdat de opkomstdrempel voor statutenwijziging (50% +1 van de leden) niet werd
gehaald op de ALV, werd binnen 4 weken
een nieuwe ledenvergadering uitgeroepen.
Hierdoor stonden er afgelopen jaar wel drie
ledenvergaderingen op de agenda. Deze
laatste ALV werd voorafgegaan door een
lezing van Pim Wilhelm over de NeVeVi.
Ondanks de wat lage opkomst, was het
een zeer gezellige avond in het gebouw
van de Heidebrouwerij. Er waren op de
ALV weinig vragen of opmerkingen over
de voorgestelde nieuwe statuten en het
huishoudelijk reglement. Met het vaststellen van een huishoudelijk reglement is een
wens vanuit de kascontrolecommissie van
de afgelopen jaren vervuld. Het enige wat
we als bestuur nog hoeven te doen is het
formaliseren bij de notaris.
Op deze ALV is ook Jeroen Noordermeer als
nieuwe secretaris geïnstalleerd. Hiermee is
een vacature gevuld die al meer dan een
half jaar open stond.

Alles bij elkaar opgeteld was 2018 voor de
vereniging een goed jaar, waarin vele wensen zijn vervuld. Laat dit niets te wensen
over voor het komende jaar, vraagt u zich
wellicht af. In tegendeel: de redactie van
Aquacultuur is op zoek naar nieuwe leden,
zodat ook komend jaar weer goed gevulde
interessante boekjes kunnen worden uitgebracht, en deze taak door meer schouders
kan worden gedagen. Ook zouden we als
bestuur graag een nieuwe folder laten maken om het NGvA te kunnen promoten op
scholen en bijeenkomsten. We zijn nog op
zoek naar vrijwilliger(s) die dit op zich willen
nemen. De hernieuwde samenwerking met
Aquarius zal komend jaar ook weer leiden
tot interessante activiteiten, verwacht ik,
zodat we de goede lijn van 2018 kunnen
voortzetten. Dat dit een voorteken mag zijn
van een opbloeiende aquacultuursector in
Nederland.
Als laatste wil ik een ieder die nog geen
machtiging voor automatische incasso
heeft ingevuld en opgestuurd, vragen dit te
doen, om zodoende de administratieve last
van de penningmeester wat te verlichten.
Ik wens u gezellige feestdagen en een goed
2019.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur, Jeroen Schuphof
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