Notulen ledenvergadering
27 november 2007

Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 115 leden

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom
erelid Dhr Sietzema en het hengelsport-echtpaar Moniek en Bertus
Rozemeijer. De vz is zeer verheugd over de grote opkomst (115 leden).
Vervolgens besteedt hij aandacht aan de problematiek rondom het
Polderhoofdkanaal, Visrechten Gemeentelijke vijvers en het nieuwe
Beheersplan voor Het Koningsdiep.
2. Notulen 10 april 2006
De notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller
secretaris Pyt Achenbach, ongewijzigd goedgekeurd.
Kleine correctie bij rondvraag: Y = IJ. Brandsma
3. Ingekomen stukken
E-mail van dhr Veenstra over stortingen in ’t Djippe Gat; de voorzitter
geeft een uitgebreide toelichting op deze moeilijke problematiek. Blijft een
kwestie van controle en vertrouwen. Volgt een korte discussie.
Indien er onregelmatigheden geconstateerd worden direct aan de bel
trekken, o.a. via Milieu Alarmnummer 058 2122422 (staat in SF).
4. Mededelingen
- De trailerhelling; volgt nog een steiger zodat in- en uitstap gemakkelijker
wordt.
- Polderhoofdkanaal; er zijn goeie contacten tussen HSV en uitvoerders.
Vz is regelmatig ter plaatse actief. Toekomst is nu onduidelijk.
T.z.t. compensatie in de vorm van Zandgat bij NijBeets.
- Koningsdiep Beheerplan; ook hierbij is Vz nauw betrokken. Veel inspraak
in de planvorming. Veel wensen op visrechten en visplekken. Wordt veel
gerealiseerd.
- Visrechten Gemeentelijke vijvers/wateren; nauw overleg over
voorwaarden; zeer positieve samenwerking.
Dhr de Wit; Is water wel diep genoeg?
Antw: over het algemeen is dit prima. Dit geldt ook voor de visstand.
- Visrechten Lits te Rottevalle; nu gerealiseerd; staat in de Landelijke lijst
van Viswateren (op internet). Per 2009 in boekje. Nu dus bevisbaar voor
iedere VISpas houder.
- Ledental 2008; gegroeid door VISpas en controle; nu 3080 leden!!
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Aspius snoekbaarswedstrijden; reeds drie keer plaatsgevonden. Is initiatief
van winkelier. Alles onder goede voorwaarden; catch en release.
Eppie Spinder stopt met Controleurschap; vz bedankt Eppie voor zijn
inspanningen en reikt hem het boek uit van Jan Eggers.

5. Federatie zaken
Momenteel goede contacten met Federatiekantoor over allerlei zaken.
6. Begroting 2008
Deze wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd, onder
dankzegging aan penningmeester Wybe.
7. Pauze met verkoop loten
8. Presentatie Roofvisvissen door Bertus Rozemeijer
Er wordt ademloos geluisterd naar de heldere en indrukwekkende
toelichtingen op de prachtige dia’s van Bertus.
•

13. Rondvraag
Dhr Gerrit Boonstra; Wat gebeurd er met de vijvers in Drachten.
Momenteel in overleg over de Visrechten. Op April 2008 vergadering zal dit
duidelijk zijn.
Vaart Frieschepalen en Bakkeveen verloedert. Wat doen we eraan.
Aankaarten bij Wetterskip en HSF Fryslân ?
Wellicht wederom karperuitzet. In combinatie met nieuwe A7 industrieterrein.
Beetstergat; komt dit in Landelijke Lijst?
Zover is het nog (lang) niet. Samen met HSF Fryslân bewaakt hsv de
voortgang.
15. Verloting en Sluiting
Na wederom een uitgebreide verloting met veel blijde gezichten keert een
ieder tevreden huiswaarts om ca. 22.45 uur.
Secretaris Pyt Achenbach
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