Notulen ledenvergadering HSV Voorwaarts
18 november 2003
Locatie
Aanvang
Aanwezig
Afwezig

:
:
:
:

Lawei te Drachten
20.00 uur
69 leden
bestuursleden Piet Damstra & Pyt Achenbach

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder de
ereleden Dhr Spinder, dhr Sietzema, Meester en dhr Bolier welkom en
de heren van Politie Fryslân die na de pauze de presentatie verzorgen.
Vervolgens schenkt de vz. aandacht aan de strijd tussen het beroep en
de sportvisserij en roept hij de aanwezigen op om de petitie van de
Federatie te ondertekenen.
2. Notulen 9 april 2003
De notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller
dhr Achenbach, ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken
- Brief van Klaas van der Meulen:hierin spreekt hij zijn bezorgdheid uit
ten aanzien van de schubvisrechten en komt hij met een aantal
voorstellen. Na een korte discussie zal het bestuur zich beraden op de
voorstellen en daar de volgende ledenvergadering op terugkomen.
Verder zijn er geen specifieke ingekomen stukken.
Mededelingen:
- Penningmeester Sies de Jong heeft plaats genomen in werkgroep
Centrale ledenregistratie van Federatie Friesland
- Er zijn een aantal cd-rom aangeschaft t.b.v. de administratie van de
controleurs zodat zij de resultaten goed kunnen bijhouden.
- Voor de boekhouding/ledenadministratie is een laptop aangeschaft.
- Het Federatie vergunningboekje blijft geldig t.m. 2004 dit in
tegenstelling van de vermelding op het boekje (t/m 2003)
- Op initiatief van de Federatie Fryslân heeft er een gezamenlijke
boottocht plaatsgevonden met de Friese Politiek om begrip te
kweken voor de sportvisserijproblematiek: is door alle partijen als
zeer positief ervaren.
4. Federatie zaken
Binnenkort vindt de ledenvergadering plaats. Hierbij nogmaals de
Federatie op het hart drukken dat er een duidelijk standpunt moet
worden ingenomen tegen de schubvisrechten voor het beroep.
Tevens moet de promotie en de PR van de Friese sportvisserij een
professionelere aanpak krijgen.
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5. Begroting 2004
Deze ligt ter beoordeling op de tafels. Er wordt een korte toelichting
gegeven over de werkzaamheden van Talant tbv de vergunningen.
De begroting wordt vervolgens, onder dankzegging aan de
samensteller dhr Sies de Jong ongewijzigd goedgekeurd
6. Tussentijdse bestuursverkiezing
Sinds 20 april 1993 heeft Piet Damstra zitting gehad in het bestuur,
met voornamelijk taken rondom de wedstrijdvisserij en jeugdzaken.
Door omstandigheden moet Piet helaas nu terugtreden uit het bestuur.
De voorzitter spreekt een dankwoord uit en de vergadering bedankt
Piet in de vorm van een welgemeend applaus.
Als nieuw bestuurslid draagt het bestuur dhr Martin Kamsma voor. Hij
zal als voornaamste taak de contacten onderhouden tussen de
winkeliers en de hsv en zal hierdoor de penningmeester en de
ledenadministratie ondersteunen.
Onder applaus treedt dhr Kamsma toe tot het bestuur.
7. Pauze met verkoop loten: opbrengst € 270,8. Presentatie van de Politie Fryslân
Dhrn Hoekstra en de Bruin tonen een erg interessante presentatie over
de activiteiten van de Politie Fryslân mbt handhaving van de regels op
het gebied van de sportvisserij en de stroperij. De presentatie geeft
een duidelijk beeld van de huidige situatie en geeft aan dat er een
goede samenwerking is, die veel vertrouwen geeft voor de toekomst.
9. Rondvraag
- Cor Til, NijBeets: Spreekt wederom zijn bezorgdheid uit over de
toegankelijkheid van het Beetsterkanaal.
Het bestuur blijft dit aankaarten bij Federatie en Wetterskip.
- Eppie Spinder: geeft aan dat er regelmatig ralleyvisserij worden
gecontroleerd en dat dit zeer effectief is.
Het bestuur is zeer tevreden over de inzet van de HSV-controleurs en
de samenwerkende politie.
10.
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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