Notulen ledenvergadering HSV Voorwaarts
13 april 2004
Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 65 leden

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder de
ereleden Dhr Meester en dhr Sietzema welkom en de heren van de
Pompemich die na de pauze de presentatie verzorgen.
Vervolgens biedt de vz. namens het bestuur excuses aan voor het te
laat ontvangen van de vergunning door een aantal leden. Tevens kaart
de vz de commotie in het Federatiebestuur aan en zegt toe dat er bij
agendapunt 5 op terug zal worden gekomen.
2. Notulen 18 november 2003
De notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller
dhr Achenbach, ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen specifieke ingekomen stukken voor deze vergadering.
Mededelingen:
- Op 17 & 18 april vindt de SportFiskerbeurs plaats te Gorredijk
- Op 15 mei vindt Drachten Vaart plaats in de jachthaven te
Drachten: hsv Voorwaarts heeft daar een stand en zoek nog
vrijwilligers.
- De jeugdcommissie heeft weer geprobeerd een jeugdcursus te
starten, echter door en te geringe belangstelling gaat deze niet
door. In het najaar wordt weer een poging gedaan.
- Op 12 september vinden de Nederlandse clubkampioenschappen
wedstrijdvissen plaats. Per hsv moeten er min 5 wedstrijdvissers
(w.o. 2 jeugdleden) meedoen. Aanmeldingen via de secretaris.
4. Federatie zaken
Secretaris Pyt Achenbach geeft een schets van de huidige stand van
zaken bij de Federatie en van de voorafgaande periode. Vanuit de
vergadering volgen enkele vragen waarop een levendige discussie
plaatsvindt. De gehele vergadering spreekt haar zorg uit over o.a. de
relatie met de politiek en de beroepsvisserij, de palingstand, sancties
t.o.v. stropende vissers en vraagt hiervoor een kritische benadering
van het bestuur
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5. Verslag kascommissie
Dhr Winkler doet verslag van de kascontrole op 8 april jl en vraagt
vervolgens décharge aan voor de penningmeester; onder applaus
wordt deze toegekend.
6. Benoeming kascommissie
Dhr Winkler is aftredend en wordt bedankt voor zijn inspanningen.
Dhrn Engelhard en van der Meulen blijven aan en er moet een nieuwe
reservelid worden benoemd.
Helaas zijn er geen vrijwilligers dus het bestuur moet op zoek.
7. Financieel verslag 2003
Dit ligt ter inzage op de tafels. Er volgen geen vragen en/of
opmerkingen. Het verslag wordt onder dankzegging aan
penningmeester Sies de Jong goedgekeurd.
8. Contributie 2005
Penningmeester Sies de Jong komt met een voorstel en een korte
toelichting daarop.
Voorstel: volwassenen € 22,00 – partners € 17,00 – jeugd € 10,00
Dit houdt een verhoging in van €3,50 .
Hierover worden de nodige vragen gesteld en ten slotte is er behoefte
om te kiezen tussen €2,- of €3,50 verhoging.
De stemming bepaalt dat €3,50 (31 x) de voorkeur heeft boven €2,(18 x). Onthouding = 16 keer.
Het bestuur geeft aan dat voor leden die financiële problemen hebben
hiervoor een regeling kan worden getroffen.
9. Bestuursverkiezing
Dhrn Huizenga en Achenbach zijn aftredend en herkiesbaar.
Onder applaus worden de heren herbenoemd.
10.

Pauze met verkoop loten

11.
Presentatie van vliegvisvereniging de Pompemich
Dhrn Douwe van der Galien en Mello Sevinga geven een fascinerende
presentatie over het vliegvissen en de activiteiten van de Pompemich.
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13.
Rondvraag
• Dhr Sijtsma, de Pein: geeft ter overweging om het roofvisseizoen
een maand in te korten; na 1 maart niet meer op snoekbaars
vissen.
• Het bestuur zal het voorstel bestuderen.
• Dhr van der Wal: het aantal trailerhellingen in de omgeving van
Drachten is problematisch.
• Dit is reeds aangekaart bij de Friese Federatie. Deze neemt
dit mee in de verschillende projecten. Tevens zal het
bestuur de nodige actie ondernemen.
12.
Trekking verloting
De vele aantrekkelijke hengelsportprijzen worden weer op een vrolijke
manier verloot onder de aanwezigen.
13.

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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