Notulen ledenvergadering HSV Voorwaarts
23 november 2004
Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 63 leden

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder de
ereleden Dhr Meester, dhr Sietzema en Spinder welkom.
Vervolgens wordt er stil gestaan bij het overlijden van twee prominente
oud-bestuursleden dhr Giessen en dhr Bolier en wordt er 1 min stilte in
acht genomen.
Tot slot kaart de vz de vele overtredingen aan die er door de
controleurs worden geconstateerd.
2. Notulen 13 april 2004
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:
- Helaas is de penningmeester Sies de Jong door ziekte de komende
tijd niet inzetbaar.
- Dhr Daan Fredriksz is aspirant bestuurslid met als portefeuille de
Jeugdcommissie.
- Dhr Visser uit de Wilp biedt 8 jaargangen van Beet aan.
- De organisatie van de Friese Jeugdkampioenschappen (11 juni
2005) ligt dit jaar bij hsv Voorwaarts; vrijwilligers gevraagd.
- Trailerhellingen; de hsv is in gesprek met Gemeente. Locatie nog
probleem. Suggesties: Djippe Gat,de Pein (op é LeGauke),
Rottevalle (fam Lap), de Tike (nieuwe haven) en Kalsbeek dykje.
- De inzet van controleurs is een groot succes; helaas wel veel
overtredingen. Volgt een korte discussie.
- Hengelsport en recreatiegids Fryslân; verkrijgbaar voor € 5,- Het huidige vergunningstelsel (maand/week) wordt nader bekeken
door Federatie; ook mbt éénmalige visdagen van grotere
georganiseerde groepen.
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4. Federatie zaken
Tijdens het voorzittersoverleg is er een duidelijke presentatie geweest
rondom de VBC/Beheersvisserij/Visplan/ etc. De vz geeft een korte
schets en sluit af met de persoonlijke conclusie: “gezien de huidige en
de toekomstige visstand is er geen ruimte voor economische benutting
van de snoekbaars in Fryslân”.
Toch blijft de gehele vergadering haar zorg uitspreken over deze
problematiek en vraagt hiervoor een blijvende kritische benadering van
het bestuur
5. Begroting 2005
Deze ligt ter inzage. Er zijn geen inhoudelijke vragen en derhalve wordt
de begroting, met dank aan penningmeester dhr Sies de Jong,
ongewijzigd goedgekeurd.
6. Pauze
7. Dia vertoning “uit de archieven van de SportFisker”
Pyt Achenbach vertoont een fraaie en gezellige diaserie met vele oude
beelden afkomstig uit de nalatenschap van oud-secretaris Otter en dhr
Modderman.
8. Rondvraag
Dhr Kuipers: wie heeft de visrechten in de Lits te Rottevalle?
• Op dit moment niet geheel duidelijk; wordt nader onderzocht
mede met behulp van Federatie.
Dhr Boonstra: Bereikbaarheid van Beetsterkanaal blijft punt van zorg.
• HSV blijft dit aankaarten bij Wetterskip.
9. Trekking verloting
De vele aantrekkelijke hengelsportprijzen worden weer op een vrolijke
manier verloot onder de aanwezigen.
10.
Sluiting
Een ieder keert tevreden huiswaarts om ca. 22.30 uur.

de secretaris
Pyt Achenbach
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