Notulen ledenvergadering
29 november 2005
Locatie
: Lawei te Drachten
Aanvang
: 20.00 uur
Aanwezig
: 60 leden
1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom de ereleden
Dhr Meester en dhr Sietzema en namens de Hsf Fryslân dhrn Holtmans, Koetsier en
Jansma.
Vervolgens schenkt de vz aandacht aan o.a. het vergunningstelsel 2007, de uitzet van
(gras)karpers en de slibstortingen in it Djippe Gat.
2. Notulen 12 april 2005
De notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller
secr. Pyt Achenbach, ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is één ingekomen stuk afkomstig van dhr Patist; hierin bepleit hij een meeneemverbod
voor karpers.
De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel en het bestuur zorgt voor de uitvoering.
Mededelingen:
§Er heeft karper uitzet plaatsgevonden in het Beetsterkanaal en op het industrieterrein
Azeven. Tevens heeft de gemeente graskarper uitgezet.
§Over de slibstortingen in It Djippe Gat zijn contacten geweest met het Wetterskip en de
Gemeente. Tevens is er aandacht aan geschonken in de SportFisker.
§Huidige aantal leden: totaal 2871 (2683+ 141 partner+ 47 jeugd)
§Plannen voor een trailerhelling zijn wederom besproken met de Gemeente; e.e.a. wordt
steeds concreter.
§HSV Idaarderadeel heeft de fusiebesprekingen op een lager pitje gezet. Het is wachten op
initiatieven van hun kant.
4. Federatie zaken
Namens de Hsf en de VBC Fryslân neemt dhr Harrie Holtman het woord, ondersteund
door de heren Jouke Jansma en Pim Koetsier. Zij geven een schets van de huidige stand
van zaken en geven de nodige toelichtingen op het toekomstige Visplan. Vanuit de
vergadering volgen enkele vragen waarop een levendige discussie plaatsvindt. De gehele
vergadering spreekt haar zorg uit maar stemt toch unaniem (met enkele neutrale stemmen)
in met het voorgelegde Visstandbeheerplan.
5. Begroting 2006
De penningmeester Sies de Jong legt uit waarom er helaas geen begroting kan worden
getoond en vraagt hiervoor begrip. Tevens zegt hij toe dat één en ander op de
ledenvergadering April 2006 gepresenteerd zal worden.
De vergadering heeft alle begrip.

Pauze met verkoop loten
6. Diapresentatie de SportFisker
Deze komt helaas te vervallen ivm tijdsgebrek, doordat punt 4 de nodige tijd heeft
gevraagd.
7. Rondvraag
- Dhr Dijkstra: hoe is de situatie in 2006 rondom de wateren van Rottevalle.
* De wateren blijven voorlopig onder de Compagnons vallen en de vergunning van
2005 blijft geldig. In 2007 kan de situatie wijzigen.
- Dhr de Wit; signaleert de nodige problemen bij het snoeien in de gemeentelijke vijvers.
* Het bestuur neemt dit mee in de besprekingen met de Gemeente.
8. Trekking verloting
9. Sluiting
Een ieder keert tevreden huiswaarts om ca. 22.45 uur.
de secretaris
Pyt Achenbach

