Notulen ledenvergadering
28 november 2006
Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 53 leden

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder
welkom de ereleden Dhr Meester en dhr Sietzema.
Vervolgens besteedt hij aandacht aan de problematiek rondom de
VISpas 2007 en de nieuwe trailerhelling nabij It Djippe gat.
2. Notulen 11 april 2006
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
- De trailerhelling; helaas is de aannemer failliet verklaard en treedt
hierdoor enige vertraging op echter de officiële opening is nog
steeds gepland op eind mei 2007.
- Onze verenigingscontroleurs, Peter en Gerkje en Eppie Spinder zijn
nog immer zeer actief.
- VISpas 2007; aanbeveling om tijdig te betalen en bij voorkeur de
hsv een machtiging te verstrekken zodat tijdige toesturing voortaan
gegarandeerd is.
- Op 23-11-06 is er door de KSN Fryslân wederom Spiegelkarper
uitgezet in de Leijen. Daarbij een verzoek tot financiële bijdrage van
€ 500,- - De vergadering stemt hiermee in.
- De SportFiskerbeurs vindt plaats op 21 en 22 april te Gorredijk;
eventuele vrijwilligers voor opbouw (vrijdag 20 april) en afbreken
(zondag 21 april) zijn van harte welkom.
- Enkele bestuursleden en vrijwilligers hebben een zeer geslaagde
visredding verricht in het haventje van Nijega. Vele snoeken zijn
overgezet in het Peinderkanaal.
- Ook bij de vele gemeentelijke baggerwerkzaamheden zijn door de
hsv en haar vrijwilligers vele vissen gered. Een speciale vermelding
verdiend Peter Bodenstaf voor zijn coördinerende functie.
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Daan toont namens de Jeugdcommissie een fraaie diapresentatie
over de activiteiten van de JC in de afgelopen periode.
Tussentijdse bestuursverkiezing; Jornt de Vries wordt, nadat hij
reeds een tijd heeft mee gelopen in het bestuur, voorgedragen als
nieuw bestuurslid. - Hij wordt onder applaus gekozen.
Sies de Jong (penningmeester) voelt zich, door een intern conflict
binnen het bestuur, genoodzaakt af te treden. Dhr Wijbe Huizenga
neemt per direct zijn plaats in en wordt door Sies ingewerkt zodat
op de April 2007vergadering Wijbe officieel voorgedragen kan
worden.- De vergadering stemt, zonder enig voorbehoud, in met
deze gang van zaken.

5. Federatie zaken
Op 15 december zal de ledenvergadering plaatsvinden met als
belangrijkste agendapunt de VISpas 2007. Als secretaris is benoemd
Sake van der Meer uit Kootstertille.
6. Begroting 2007
Het wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. Dhrn Jaap
Akkerman en Peter Bodenstaff hebben als kascommissie de
boekhouding gecontroleerd en verlenen de penningmeester
decharge.(tijdens de aprilvergadering 2006 heeft dit door
omstandigheden niet plaatsgevonden). Jaap en Peter verlengen hun
kascommissielidmaatschap. Er wordt nog gezocht naar een reserve.
7.

Pauze met verkoop loten

8. Presentatie Uit de SportFisker; Pyt Achenbach
Pyt laat de aanwezigen meegenieten van de vele foto’s die in de
afgelopen tijd door hem zijn genomen of zijn ingezonden naar De
SportFisker
13. Rondvraag
• Dhr Ysbrand Brandsma: Er schijnen veel problemen te zijn met een
beroepsvisser op het Lauwersmeer. Deze berokkent de visstand veel
schade. Wat wordt daar aan gedaan?
• Het bestuur zal dit aankaarten bij de Federatie. Graag hoort
het bestuur liever vooraf of per direct dergelijke problemen
zodat we wellicht sneller actie kunnen ondernemen.
• Dhr Gerrit Boonstra; Ziet toch graag dat er meer karper wordt
uitgezet in Fryslân.
• Het bestuur stemt hier mee in en wijst op de samenwerking
met de KSN en de uitzet op de Leijen.
15. Sluiting
Een ieder keert tevreden huiswaarts om ca. 22.35 uur.
Secretaris Pyt Achenbach
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