Notulen ledenvergadering HSV Voorwaarts Drachten
8 april 2003
Locatie
Aanvang
Aanwezig
Afwezig

:
:
:
:

Lawei te Drachten
20.00 uur
62 leden
bestuurslid Piet Damstra

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder de ereleden
Spinder, Sietzema, Meester en Bolier welkom.
Vervolgens schenkt de voorzitter aandacht aan de actualiteit en de afgelopen
contactbesprekingen met de Friese Federatie.
2. Notulen 12 november 2002
De notulen, die ter inzage in de zaal aanwezig zijn, worden onder dankzegging aan de
samensteller Pyt Achenbach ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
• Brief van de Federatie waarin wordt aangegeven dat het gebruik van aalkisten
wordt afgekeurd. Een onderwerp wat momenteel uitgebreid in de media wordt
besproken.
• Brief van het Wetterskip waarin wordt aangegeven dat er ondertussen gemaaid is
langs het Beetsterkanaal en dat er langs het kanaal binnen 1,5 meter van de
waterkant looprecht is volgens de geldende vergunningsoveréénkomsten.
4. Mededelingen
• Dhr Piet Damstra neemt afscheid als lid van de wedstrijdcommissie en wordt
hiervoor door de voorzitter bedankt.
Ondertussen zijn de werkzaamheden opgepakt door dhr Akkerman.
• Namens hsv Voorwaarts zijn momenteel vier leden in opleiding bij de NVVS voor
de functie van Hengelsportcontroleur.
• Voor de actie “Lit de iel rinne” worden vrijwilligers gevraagd voor week 20.
Hierop volgen snel enkele spontane aanmeldingen.
• Indien men ideeën of suggesties heeft tbv het Watersportberaad deze graag
doorgeven aan de secretaris voor 14 april.
• Helaas heeft de Jeugdcommissie dit jaar geen activiteiten ivm persoonlijke
omstandigheden van enkele commissie leden.
5. Federatie zaken
Ten behoeve van de komende Federatievergadering wordt het oordeel gevraagd van
de vergadering over de volgende punten:
• Centrale ledenregistratie: akkoord
• Sportvispromotie: voor de financiering kan gebruik worden gemaakt van
sponsoring: akkoord
• Gemeenschappelijke bevissing: uitbreiding van de mogelijkheden met Fed.
Groningen/Drente en OostNederland: akkoord
• Vereenvoudiging visdocumenten: akkoord
• Verzelfstandiging wedstrijdvisserij: akkoord
Dhr Winkler stelt vraag over trailerhellingen: hiervoor wordt hij verwezen naar een
kaart op de internetsite van de Federatie.
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6. Jaarverslag 2002
Er zijn geen op-en/of aanmerkingen.
Onder dankzegging aan de samensteller Pyt Achenbach wordt het verslag ongewijzigd
goedgekeurd en vervolgens in de komende SportFisker gepubliceerd.
7. Verslag kascommissie
Namens de kascommissie stelt dhr van der Meulen voor de penningmeester décharge
te verlenen. Onder applaus stemt de vergadering hiermee in.
8. Benoeming kascommissie
Dhr van der Meulen en dhr Engelhart blijven lid.
Als reservelid wordt dhr Winkler benoemd.
9. Financieel verslag 2002
Het financieel verslag, wat staat vermeld in de SportFisker, wordt onder dankzegging
aan de samensteller dhr Sies de Jong ongewijzigd goed gekeurd.
10.Contributie 2004
De toelichting van de heer Kor Ronner is voldoende om instemming te krijgen voor de
contributie van 2004: voor gewone leden te verhogen naar € 18,50 , partners van
leden naar € 14,00 en jeugd naar € 9,50.
11.Bestuursverkiezing
Ook tijdens deze vergadering wordt er weer afscheid genomen van een zeer ervaren
bestuurder, te weten Gerrit Heringa. De vz geeft een beschrijving van zijn
verdienstelijke inspanningen ten behoeve van de hengelsport en in het bijzonder voor
hsv Voorwaarts. Vervolgens spreekt Gerrit de vergadering toe en roept op tot
waakzaamheid en actie met betrekking tot het vele “verbieden” waarmee de
sportvisserij wordt geconfronteerd.
Dhr Sies de Jong is volgens rooster aftredend maar wordt door de vergadering onder
applaus herbenoemd voor de volgende 3 jaar.
12.Pauze met verkoop loten: opbrengst € 316,00
13.Dia presentatie Kunstaasvissen in Fryslân: Jouke Jansma
Jouke, vaste medewerker van de SportFisker en onderhand ook landelijk
hengelsportjournalist, geeft wederom een zeer boeiende diapresentatie.
14. Rondvraag
Dhr Dekker: Kan er bij een volgend verzoek tot machtiging ook een retourenveloppe
meegezonden worden?
Het bestuur neemt dit in overweging.
15. Sluiting
Tezamen met Jouke verricht de voorzitter de verloting, waarna een ieder tevreden
huiswaarts keert om ca. 22.45 uur.

de secretaris
Pyt Achenbach
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