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Het B estuur, Aquatropica Kortrijk
Ja,  het i s weer zo ver!
En nu al  meer dan 6  jaar hetzel fde bedrag!
Waar vi nd j e dat nog?

Ons 47ste werkjaar en de 2 8ste j aargang van dit clubblad zal met evenveel enthousiasme als al die andere j aren ervoor zorgen dat er elke maand weer iets
nieuws op tafel komt. Martin verliest met de j aren wel zijn haren, maar zijn pen en zijn aandacht voor een variatie van artikelen is meer dan uitstekend. Terwijl meer en meer clubs
uit onze regio overschakelen naar een soort nieuwsbriefje
zonder veel inhoud, blijft ons clubblad 32 blz. dik!
Maar wij zijn meer dan een informatiekanaal. Onze sterkte schuilt in een gezonde vriendensfeer die we elke maand herhalen en j e bent er altijd welkom!

 Waarin zijn we sterk?
Ieder
 lid kan deelnemen aan alle activiteiten ingericht door Aquatropica.
Dat b egint met een nieuwjaarsreceptie! Volgend j aar op z ondag 3 februari
2013 wordt j e uitgenodigd voor een uitgebreid ochtendontbijt (veel meer
dan boterhammen met choco). 
Mogelijkheid  om  je  goedkoop  te  abonneren  op  ‘Aquariumwereld'  (*)
(slechts 10 euro).
Op een zondag in september kan j e de beentjes onder een rijk gevulde
tafel steken en genieten van een namiddag vullend programma. Een familiale traditie die in 2 013 wellicht terug in het vernieuwde O C van Bissegem
zal kunnen doorgaan.
Een gratis consummatie op de maandelijkse bijeenkomsten, wanneer er
geen dure spreker moet betaald worden. 
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Elke
 maand een vergadering waarin informatie omtrent onze hobby centraal staat. Hiervoor zorgen vier coördinatoren uit het zoetwater, zeewater
en vijvergebeuren. 
Vanafdit j aar wordt er voor ofna elke vergadering gepolst bij de aanwezigen welk onderwerp er op de agenda komt van de volgende maand ofuitzonderlijk van de maand daarop!  Hierdoor kan jij dus zeer sterk de programmakeuze bepalen.
Maar er is ook altijd tijd en ruimte om vrienden te ontmoeten en hobbyafspraken te maken.
Speciaal voor  de vijverliefhebbers zijn  er vijververgaderingen, waar ook
iedereen welkom is.
Omdat we geen winkel ofenige vorm van handel uitoefenen is bij ons eerlijke informatie verstrekken heel natuurlijk. Het is van veel meer waarde
dan de gekleurde informatie die j e kan bijeenscharrelen op het internet.  
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(*) Aquariumwereld

Wie  een  abonnement neemt  op  ‘Aquariumwereld' is tevens lid van  de
BBAT (Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders) en heeft
onder andere de mogelijkheid zich voordelig te abonneren op andere buitenlandse tijdschriften. Ook heeft de BBAT kortingen op evenementen die
zij als organisatie inrichten. Wie dat tijdschrift nog niet zou kennen: er zijn
altijd gratis proefnummers beschikbaar. De clubkas geeft ook dit j aar 7
euro per lid als korting voor wie ook kiest voor dat prachtig tijdschrift. 

 Hoeveel bedraagt het lidgeld 2013?
Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22.00
Lid + Aquariumwereld =  22 + 17 – 7 (korting) = € 32.00
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 Wanneer en hoe betalen?  

Betaal vóór 23 december 2012 (*) bij voorkeur per overschrijving (zie bijgevoegd formulier). Aquatropica's rekeningnummer: 979 – 6236362 – 43
Gelieve j ouw naam en adres te vermelden
op het overschrijvingformulier.
dece mber 201 2
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(*)
 Alleen zo kunnen we j ullie een naadloze aansluiting verzekeren van zowel
ons clubblad als Aquariumwereld. Voor 10 euro kan j e nergens een dergelijk
maandblad ontvangen!
 Nog
 dit
F

F

Ieder lid heeft de keuze uit de papieren ofdigitale versie (pdfin kleur) van
ons clubblad. 
Ieder lid  krijgt ook elke maand een digitale nieuwsbriefgratis toegestuurd.
De
 nieuwsbriefb evat een korte herinnering vier dagen vóór elke vergadering
(speciaal b edoeld voor zij die een slecht geheugen hebben) maar kan ook 
nieuwsberichten b evatten van dringende ofspeciale aard! 
Als j e gebruik wil maken van één ofb eide mogelijkheden
stuur gewoon een maitje naar donald.samyn@base.be
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