Notulen ledenvergadering
12 april 2005
Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 60 leden

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder
welkom het erelid Dhr Meester en dhr Hans Boersma die na de pauze
de presentatie over Zeevissen in Noorwegen verzorgt.
Vervolgens refereert de vz aan een kort geleden verschenen artikel in
de LC over de beroepsvisserij in Fryslân en daarnaast aan de plannen
rondom een trailerhelling nabij it Djippe Gat.
2. Notulen 23 november 2004
De notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller
secr. Pyt Achenbach, ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen specifieke ingekomen stukken voor deze vergadering.
Mededelingen:
- Bestuurslid Daan Fredriksz is helaas verhinderd
- Op 11 juni vindt het Friese jeugdkampioenschap plaats wat mede
georganiseerd wordt door Voorwaarts: vrijwilligers gevraagd.
- De opbrengst van de benzinebijdrage via benzinestation de Vries op
de Stationsweg bedraagt € 550,- Huidige aantal leden: totaal 2917 (2695+152 partner+70 jeugd)
- Plannen voor een trailerhelling worden steeds concreter: er zijn
onderhandelingen met Gemeente en Federatie. Er volgt wederom
een discussie over het nut en de kosten (ca € 72.000) van deze
openbare trailerhelling. Tot slot geeft de vergadering het bestuur
mandaat om tot een goede beslissing te komen.
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Hengelsportwinkel Huizinga sluit haar deuren. De fam Huizinga heeft
meer dan 30 jaar prettig samengewerkt met hsv Voorwaarts en
wordt hiervoor hartelijk bedankt.
Dierenspeciaalzaak Talsma (Discus) gaat nu over tot verkoop van
hengelsportartikelen en tevens vergunningen voor hsv Voorwaarts.
HSV Idaarderadeel heeft een informeel verzoek aan Voorwaarts
gericht om te komen tot een fusie. Hierop volgt een korte discussie.
Conclusie: één en ander nader bestuderen en een beslissing nemen
in een volgende ledenvergadering.

4. Federatie zaken
Op 4 april jl heeft er een informatieavond plaatsgevonden vanuit de
Federatie en de VBC Fryslân. De voorzitter geeft een schets van de
huidige stand van zaken en geeft een toelichting op het toekomstige
Visplan. Vanuit de vergadering volgen enkele vragen waarop een
levendige discussie plaatsvindt. De gehele vergadering spreekt haar
zorg uit en vraagt hiervoor een kritische benadering van het bestuur.
5. Jaarverslag 2004
Het door secr Pyt Achenbach opgesteld jaarverslag 2004 ligt ter inzage
op de tafels. Het wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Financieel verslag 2004
In verband met de langdurige ziekteperiode van de penningmeester
Sies de Jong hebben er geen financiële controles plaatsgevonden.
Tevens is er geen financieel jaarverslag opgesteld. De verwachting is
dat deze punten in de aprilvergadering 2006 weer aan de orde komen.
9. Contributie 2005
Er vindt geen wijziging plaats. Ter stimulering van de incasso’s wordt
er een reductie gegeven van € 0,50 op de door een machtiging geïnde
contributie.
10. Bestuursverkiezing
Dhr Kor Ronner is aftredend en herkiesbaar. Tevens draagt het bestuur
dhr Daan Fredriksz voor om tussentijds toe te treden tot het bestuur.
Onder applaus worden de heren aangenomen.
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11. Pauze met verkoop loten
12. Presentatie Zeevissen in Noorwegen; Hans Boersma
Hans Boersma, lid van hsv Voorwaarts, vertoont een zeer spectaculaire
dvd-film over zijn jaarlijkse zeevistrip naar Noorwegen. De gigantische
kabeljauwen en exotische vissen als lengen en lommen maken bij
menige aanwezige veel indruk.
13. Rondvraag
• Dhr Boonstra: worden er dit jaar ook weer karpers uitgezet?
• Het bestuur zal dit opnieuw bestuderen en eventueel tot
daden overgaan.
14. Trekking verloting
De vele aantrekkelijke hengelsportprijzen worden door de voorzitter en
dhr Boonstra weer op een vrolijke manier verloot onder de aanwezigen.
15. Sluiting
Een ieder keert tevreden huiswaarts om ca. 22.45 uur.

de secretaris
Pyt Achenbach
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