Notulen ledenvergadering
11 april 2006
Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 68 leden

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder
welkom de ereleden Dhr Meester en dhr Sietzema en dhr Jouke Jansma
die na de pauze de diapresentatie over Grote snoekbaars verzorgt.
Vervolgens herdenkt de vergadering het overlijden van het zeer
gewaardeerde bestuurslid dhr Kor Ronner en neemt daarbij 1 minuut
stilte in acht. Daarnaast refereert de vz aan de vele publiciteit rondom
de Goudkarper-redding in de Folgeren en de blijvende problematiek
rondom de vangsten van snoekbaars door de beroepsvissers.
2. Notulen 29 november 2005
De notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller
secr. Pyt Achenbach, ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen specifieke ingekomen stukken voor deze vergadering.
4. Mededelingen
- Enkele bestuursleden hebben een workshop bijgewoond over
Vismigratie in de Linde en Koningsdiep.Zeer positief.
- Jornt de Vries draait sinds kort mee in het bestuur als aspirant-lid.
- De trailerhelling zal in de loop van 2006 gerealiseerd worden.
- De verenigingscontroleurs zijn nog immer zeer actief.
- Er is een beroepsvisser betrapt met 27 kg snoekbaars; hierover
volgt een nader uitleg van dhr Jouke Jansma (lid VBC Fryslân) en
vervolgens is er een korte en heftige discussie.
- Vrijwilligers gevraagd voor meewerken bij baggerwerkzaamheden en
de eventuele visreddingen.
- Tevens voor inventarisatie van Pingo’s in omgeving van Drachten.
- Zoals vermeld in de vergunning geldt er per 2005 een algemeen
meeneemverbod voor karper en snoek.
- Daan geeft namens de jeugdcommissie een presentatie over de
activiteiten en vraagt tevens om vrijwilligers.
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5. Federatie zaken
Op 18 mei zal de ledenvergadering plaatsvinden met als belangrijkste
agendapunt de Bijvangstenregeling. Tevens is men nog op zoek naar
een nieuwe voorzitter en secretaris.
6. Jaarverslag 2004
Het door secr Pyt Achenbach opgesteld jaarverslag 2005 wordt
gepresenteerd. Het wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.
7. Verslag kascommissie
Dit zal plaatsvinden op de novembervergadering 2005.
8. Benoeming kascommissie
Dhrn Jaap Akkerman en Peter Bodenstaff worden benoemd als
kascommissielid. Helaas meldt zich niemand als reservelid.
9. Financieel verslag 2004
De penningmeester, dhr Sies de Jong, presenteert het verslag.
Het wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.
10.
Contributie 2005
Er vindt geen wijziging plaats. Ter stimulering van de incasso’s wordt
er wederom een reductie gegeven van € 0,50 op de door een
machtiging geïnde contributie.
11. Bestuursverkiezing
Dhr Sies de Jong is aftredend en herkiesbaar. Onder applaus wordt hij
herkozen voor drie jaar.
12. Pauze met verkoop loten
13. Presentatie Grote Snoekbaars; Jouke Jansma
Jouke laat de aanwezigen meegenieten van zijn spectaculaire vangsten
en geeft daarbij tekst en uitleg.
13. Rondvraag
• Dhr Boonstra: De toegankelijkheid van viswater blijft een punt van
aandacht: bij de Slag in het Ald Djip staat heel hoog riet, naast de
vaart Frieschepalen- Bakkkeveen ligt nu een fietspad! Wat doen we
hieraan?
• Het bestuur zal dit blijven aankaarten bij de Federatie en
het Wetterskip. Graag hoort het bestuur liever vooraf of per
direct dergelijke problemen zodat we wellicht sneller actie
kunnen ondernemen.
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•

Dhr Boonstra: Wat kunnen we doen tegen wangedrag van leden.
• Onze controleurs doen in samenwerking met politie hun
uiterste best. Blijvende maatregelen zijn moeilijk. Bestuur
bespreekt dit met Federatie.

•

Dhr Kuipers; is er een mogelijkheid voor trailerhelling op de
Veenhoop en/of Smalle Ee?
• Wellicht in toekomst; nu prioriteit (op verzoek leden) bij
trailerhelling nabij Djippe Gat.

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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BEGROTING

2007

2005.
2007.
2005.
2007.
euro
euro
euro
euro
leden
gewoon € 59.000,00 € 95.000,00 De Fisker
€ 10.500,00 € 11.000,00
Sportvisserij
partners € 2.500,00
Nederl.
€ 46.000,00 € 73.500,00
Alg.Vergaderjeugd
€ 700,00 €
700,00 ingen
€ 1.550,00
€ 1.700,00
Vergunning
€ 1.500,00
€ 1.500,00
nieuw
inleg
€ 650,00 €
625,00 M.C.Systems
€ 5.000,00
BestuursRente
€ 2.200,00 € 2.200,00 kosten
€ 2.600,00
€ 2.200,00
Telefoon/
Loterij
€ 525,00 €
725,00 adsl
€ 1.200,00
€ 1.900,00
Diversen
€ 200,00
Nieuwe leden
Loterij
€ 1.050,00
€ 850,00
Fonds jubilea
€ 250,00
€ 150,00
Fonds
viswater
€ 125,00
€ 100,00
Afschrijvingen
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Diversen
€ 350,00
voordelig
Nadelig saldo
saldo
€ 65.775,00 € 99.250,00

€ 65.775,00 € 99.250,00

Ledental
jaar

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

contributie 2007 werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk begroting

gewoon

€ 31,50

2824

2798

2737

2684

2678

2762

2850

partners

€ 31,50

161

163

150

150

142

127

100

jeugd

€ 19,50

87

85

71

60

58

12

50

3072

3046

2958

2894

2878

2901

3000
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