Notulen ledenvergadering HSV Voorwaarts
12 november 2002
Locatie : Lawei te Drachten
Aanvang : 20.00 uur
Aanwezig : 94 leden
Afwezig : bestuurslid dhr Piet Damstra, lid dhr Jan Hasper uit Rijswijk.
1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder de ereleden
Dhr Spinder, dhr Sietzema en dhr Bolier welkom.
Vervolgens schenkt de vz. aandacht aan de oprichting van de Friese Plattelands
Alliantie en geeft daarbij aan dat dit een goede zaak is.
Tot slot plaatst hij nogmaals een oproep voor bestuursleden.
2. Notulen 9 april 2002
Nav de notulen wordt aandacht gevraagd voor de slechte bereikbaarheid van
sommige viswaters. Dit signaal is reeds doorgegeven aan de Federatie en het
Waterschap en komt zeker ook nog ter sprake in het periodieke overleg met het
Waterschap.
Hierna worden de notulen, onder dankzegging aan de samensteller
dhr Achenbach, goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken
- Brief van Jan Hasper, Rijswijk; betreffende het niet ontvangen van de
SportFisker en dien ten gevolge ook niet de acceptgiro.
Ondertussen is dit praktische probleem opgelost en dit individuele geval noopt
niet tot drastische maatregelen mbt de verzending van de SF.
Verder zijn er geen specifieke ingekomen stukken.
Mededelingen:
- 2 leden hebben belangstelling getoond om de cursus viscontroleurs te volgen en
vervolgens als controleurs op te treden namens de hsv. Indien er meer
belangstelling is kan men zich aanmelden via het bestuur.
- Drachstervaart Project: hierover is contact geweest met projectleider dhr.
Copinga en deze heeft gegarandeerd dat er geen reden tot zorg is. Indien er
sprake is van vis-calamiteiten dan zal daar zorgvuldig mee worden
omgesprongen en eventueel overleg plaats vinden met de hsv.
- Visuitzet: 4000 snoekbaarsjes zijn uitgezet in het Azeven gebied en 350 kg
spiegelkarper in het Beetsterkanaal.
- Ledenadministratie: deze is nu in eigen beheer. Dit heeft de nodige
inspanningen gevraagd maar lijkt nu goed op orde en zal de efficiëntie zeker ten
goede komen.
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4. Federatie zaken
Friese Meren Project: hierin zijn voor de sportvisserij 32 actiepunten opgenomen
waarbij tevens enkele in onze omgeving ( bv trailerhelling Ie sicht). Jouke Jansma
geeft hierop een korte toelichting en roept op tot initiatieven vanuit de leden om
knelpunten en ideeën aan te dragen.
5. Begroting 2003
Dhr Sietzema stelt een vraag over de post van het FrieschDagblad: Deze komt
gedeeltelijk te vervallen ivm het in eigen beheer hebben van de
ledenadministratie.
De begroting wordt vervolgens, onder dankzegging aan de samensteller dhr Sies
de Jong ongewijzigd goedgekeurd. Tevens wordt dhr Spinder nog bedankt voor
zijn hulp hierbij.
6. Pauze met verkoop loten: opbrengst € 408,7. Dia presentatie Aart Kuyt: Canada
Aart Kuyt geeft een prachtige diavoorstelling over zijn visavonturen in Canada die
zeer in de smaak valt bij de aanwezigen.
14. Rondvraag
Hiervan wordt door geen van de leden gebruik gemaakt.
15. Sluiting
Tot slot vindt de verloting plaats waarna een ieder tevreden huiswaarts keert om
ca. 22.45 uur.

de secretaris
Pyt Achenbach
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