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On s n i euw l okaal  . . .
een  jaar  l ater
Don al d Samyn , Aquatropi ca Kortri jk

Zoals bekend hebben we begin 2013 de b eslissing genomen om uit te kijken
voor een nieuw lokaal. Een lokaal waarin we ruimte en vrijheid hebben. D at
was de bedoeling en ons oog lieten we vallen op zaal ‘ Van B oven' in de Kortrijkstraat 138a. D e meesten van ons hebben reeds de weg gevonden.
Maar is en was dat wel een goede keuze?

Een ijskoude winter en een groot lokaal zijn twee dingen die
niet bevorderlijk waren voor een aangenaam en comfort gevoel. D e dames en ook ondergetekende hadden niet altijd
warme voeten. Maar de zomer kwam en we vergaten snel
de winterse taferelen.
Het bestuur zat niet stil want we gingen op zoek naar een nieuw en beter
lokaal. Het Muziekcentrum in Kortrijk, de Zonnewijzer in Kortrijk, het O C in
Bissegem, Het Kasteel van Heule en de Sint-Paulusruimte werden bezocht,
gewikt en gewogen.
Maar  we  hadden  bij  Van
Boven  de luxe van  een  eigen
bar geproefd. De gezelligheid
van allemaal aquarium- en vijverliefhebbers  onder  elkaar
gafons een goed gevoel. Dat
kon  nooit  opwegen  tegen  de
locaties  die meestal van  stad
zijn, die veelal niet gratis zijn
en  een  minimaal  gebruikscomfort b oden. 
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De verwarming van zaal Van Boven werd vrij recent beter afgesteld en de
ruimte wat verkleind. Laat het maar koud zijn en vriezen, we hebben enkele
voorzorgen genomen zodat niemand meer last zal hebben van koude voeten.
Zijn er dan geen nadelen aan deze keuze?

Ja, het ideaale lokaal hebben we nog niet gevonden, maar het is zeer de vraag
of er  een  alleen-maar-voordelenlokaal bestaat?  De  stad  Kortrijk  zal vanaf
2014  een vergoedingssysteem uitwerken voor verenigingen  (lees  niet  meer
gratis). D e drankenkeuze is soms vrij b eperkt en in sommige gevallen moeten
we zelfs voor iedere vergadering materiaal meesleuren.
Sommige zalen zijn bijna niet te verduisteren, wat zeer nadelig
werkt  tijdens  een  dia-  of powerpointvoorstelling.  En
wat ons het meest tegen de b orst stuitte was het feit
dat men ons niet kon garanderen dat die zaal iedere laatste vrijdag van  de maand vrij was. Al
deze dingen wogen zwaar door op ons keuze.
Nog nooit gevonden?

Je bent er nog nooit geweest? Je komt naar de nieuwjaarsreceptie op 24 j anuari?
Dan verdien j e een gratis consummatie van onze eerste ‘barman'. Ja, we hebben
nu naast een voorzitter, een penningmeester een secretaris, enkele coördinatoren en een hoofdredacteur nu ook een barman. Zoals j e weet is er bij Aquatropica elke twee j aar bestuursverkiezing  (enkel  op  de  onpare jaren)  en  die
functie is dus ook vacant na het werkjaar 2014!!
Aquatropica is en blijft een aquarium- en vijverclub waarin vriendschap en informatie uitwisselen
centraal staan. Dit j aar komt Tanne Hoffspreken
over  de  hedendaagse  zeeaquaristiek.  Vanuit  de
zoetwateraquaristiek zijn ook reeds enkele sprekers  gecontacteerd  en  er  zijn  ook  plannen  om
zowel de tuinvijvers als de koivijvers elk meer dan
twee vergaderingen te laten voorstellen. 
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Er staat nog veel meer op onze
lijst en op de nieuwjaarsreceptie
zal er tussen twee pannenkoeken
door ook tijd zijn om iedereen te
laten  genieten  van  weer  een
nieuw jaartje met nieuwe uitdagingen en nieuwe plannen om j e
aquarium  ofje  vijver  eens  kritisch te beoordelen!
Later van tijd zal j e in ons clubblad (en zeg nooit clubblaadje) het complete
programma terugvinden, waarmee we ons  49ste werkjaar vieren. Volgende
keer zijn we een Koninklijke vereniging wegens 50 j aar b estaan ... Zoiets laat
je niet zomaar voorbij gaan hé!
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