Notulen ledenvergadering HSV Voorwaarts
9 april 2002
Locatie : Lawei te Drachten
Aanvang : 20.00 uur
Aanwezig : 69 leden
Afwezig : bestuursleden Gerrit Heringa & Piet Damstra
1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder erelid
Bertus Sietzema welkom. Vervolgens schenkt de vz. aandacht aan het artikel,
dd 3 april 2002, in de LC van ons lid en onderhand bekend hengelsportauteur
Jouke Jansma getiteld “Sportvissers krijgen weer de zwartepiet”.
2. Notulen 13 november 2001
De notulen worden voor de laatste keer voorgelezen door secretaris W. Bolier.
Hij sluit zijn optreden af met een slok ijskoud water.
Dhr Cor Til heeft naar aanleiding van de notulen een vraag over de
toegankelijkheid van onze viswateren. Hier wordt later in de vergadering op
teruggekomen.
Hierna worden de notulen, onder dankzegging aan de samensteller dhr Bolier,
goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Voor deze vergadering zijn geen specifieke stukken binnen gekomen.
4. Mededelingen
De gebbevisser dhr Krist te NijBeets stopt ermee en Voorwaarts is nu op zoek
naar een opvolger. Zijn er suggesties in de vergadering?
In reactie op de opmerkingen van dhr Boonstra omtrent de slechte bereikbaarheid
van ons viswater heeft het bestuur gesprekken gevoerd met het Waterschap en
de Federatie Friesland. Het Waterschap heeft toegezegd er aandacht aan te
zullen besteden. De Federatie heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.
Ook dit jaar zijn er, mede n.a.v. kritische brief van dhr R. Heringa, weer karpers
besteld voor uitzet. Tevens zijn er 4000 jonge snoekbaarzen besteld.
Op 19 en 20 april is er wederom de SportFisker hengelsportbeurs te Gorredijk;
zeker een bezoek waard.
5. Federatie zaken
Er is tussen de Federatie en het ministerie een uitvoerige briefwisseling omtrent
de door staatssecretaris Geke Faber opgestelde ad hoc brief. Over dit onderwerp
volgt een levendige discussie in de vergadering met als kernpunten:
de beroepsvisserij, de economische benutting en de gesplitste visrechten.
Dhr Brandsma gaat in op de discussie in de Leeuwarder Courant (zie 1. opening)
en adviseert te lobbyen bij de pers en de politiek. Tevens geeft hij te kennen
weinig heil te zien in de visregistratie en vindt hij dat het stroperijbeleid moet
worden uitgebreid. De vz reageert kort op deze standpunten.
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Dhr Lindeboom opent de discussie over het begrip “gezonde visstand” en dan
met name de afwezigheid van paling. De vz zal dit ter sprake brengen op de
komende Federatie vergadering.
Dhr Sietzema verbaasd zich over de ontevredenheid over het onderzoek van de
OVB en vraagt zich af of het nieuwe onderzoek bekostigd door het Waterschap
wel als objectief kan worden bestempeld.
De vraag wordt gesteld wat precies het “stroperijteam” inhoud en wat zijn de
resultaten hiervan. Voor nadere informatie wendt het bestuur zich tot de
Federatie.
De Federatie-jubileumviswedstrijd vindt plaats op 8 juni a.s.: aanmelding via de
secretaris van Voorwaarts.
Op 18 mei a.s. vindt er een promotiedag plaats op “de Heide”.
6. Jaarverslag 2001
Dit staat afgedrukt in de SportFisker. Er zijn geen op-en/of aanmerkingen en
wordt, onder dankzegging aan de scheidende samensteller dhr Bolier,
ongewijzigd goedgekeurd.
7. Verslag kascommissie
Namens de kascommissie verleent dhr van der Meulen, op grond van de controle
op 5 april jl, de penningmeester décharge. Onder applaus stemt de vergadering
hiermee in.
8. Benoeming kascommissie
Dhr Kamsma is aftredend en dhr van der Meulen en dhr Engelhart blijven lid. Er
meldt zich helaas geen vrijwilliger als reservelid.
9. Financieel verslag 2001
Het financieel verslag wordt, onder dankzegging aan de samensteller dhr Sies de
jong, ongewijzigd goed gekeurd.
10. Contributie verhoging
De toelichting in de SportFisker is voldoende om instemming te verkrijgen om de
contributie voor 2003 voor gewone leden te verhogen met € 1,00 naar € 18,00.
De andere contributiebedragen blijven dezelfde dan in 2002.
11. Bestuursverkiezing
Ook tijdens deze vergadering wordt er weer afscheid genomen van twee zeer
ervaren bestuurders, te weten de secretaris dhr Bolier en dhr Meester. De vz
geeft een beschrijving van hun zeer verdienstelijke inspanningen ten behoeve
van de hengelsport en in het bijzonder voor hsv Voorwaarts. Op grond van deze
verdiensten stelt de vz. de vergadering voor om dhr Bolier en dhr Meester te
benoemen als ereleden van de hsv Voorwaarts. De vergadering stemt hier onder
enthousiast applaus mee in en geeft beide heren een staande ovatie.
12. Pauze met verkoop loten: opbrengst € 345,-
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13. Dia presentatie Karper Studiegroep Nederland
Namens de KSN geeft dhr Arjen Kempen een schitterend beeld van de
hedendaagse karpervisserij.
14. Rondvraag
Dhr Nijboer: Wat doet Voorwaarts aan de problematiek rondom het
Drachstervaartplan.
Reactie: De gemeente is benadert via een brief. Het bestuur is nog steeds in
afwachting van een reactie hierop.
Dhr Lindeboom: Vraagt om een meer agressieve benadering ten opzichte van de
beroepsvisserij.
Tevens vraagt hij om meer uniformiteit m.b.t.. de vergunningverstrekking.
Tot slot stelt hij voor om de minimummaat voor paling op 35 cm te stellen i.p.v. de
geldende 28 cm
Reactie: het bestuur neemt alle drie vragen in beraad.
Dhr Boonstra (namens de Jeugdcommissie); er komt een jeugdcursus in de
herfst. Om de jeugd te enthousiasmeren voor de hengelsport doet hij tevens een
oproep aan de leden om meer aandacht te besteden aan de jeugdige
sportvissers.
15. Sluiting
Tezamen met dhr Boonstra verricht de voorzitter de verloting waarna een ieder
tevreden huiswaarts keert om ca. 22.45 uur.

de secretaris
Pyt Achenbach
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