Notulen ledenvergadering
15 april 2008

Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 50 leden

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom
erelid Dhr Meester.
Vervolgens besteedt hij aandacht aan het heugelijke feit dat Sportvisserij
Nederland zich voortaan Koninklijk mag noemen.
2. Notulen 10 april 2006
De notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller

secretaris Pyt Achenbach, ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Op 6 september wordt er een Watersportdag georganiseerd door
Watersportvereniging Drachten-Veenhooop. HSV zal proberen hier
aanwezig te zijn.
E-mail van Klaas vd Meulen; hij wil graag een initiatief nemen tot een
Jeugd-snoekdag. Wie wil er meewerken? Bestuur staat zeker open voor dit
soort initiatieven.
4. Mededelingen
- De trailerhelling; volgt nog een steiger voor in- en uitstap mogelijkheden.
- Polderhoofdkanaal; werkzaamheden liggen op dit moment stil. Toekomst is
nu onduidelijk.
- 23 april; overleg met HSV Leeuwarden over gemeenschappelijke belangen
- Wordt gewerkt aan steiger bij de nieuwe trailerhelling
- Peter Bodenstaff is ondertussen geslaagd voor Vismeester.
- Jeugdcursus en wedstrijd op 31 mei ‘08.
- Overdracht visrechten Gemeente water; er volgt een korte diapresentatie.
- Dhr de Wit is kort geleden overleden; hij was altijd trouwe bezoeker
ledenvergadering.
- Op 17 & 18 april zijn er Lund demodagen bij Aspius hengel-en watersport.
5. Federatie zaken
Dhr Herman Dirks is nieuwe voorzitter HSF Fryslân; eerst voor 1 jaar.
Op 24 april is er ledenvergadering; agendapunt ‘Aal terugzetverplichting’
per 1-1-09. De vergadering stemt hiermee in indien er ook voor het
beroep de nodige maatregelen worden getroffen en geen compensatie
plaatsvindt in de vorm van snoekbaars.
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6. Jaarverslag 2007
Dit wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging
aan secr Pyt. Wel volgt er een korte discussie over de visrechten van Het
Beetstergat. Hoogstwaarschijnlijk gaan deze naar de sportvisserij!
7. Verslag kascommissie
Jaap Akkerman leest mede namens Peter Bodenstaff verklaring voor;
verbeterpunten zijn; vereenvoudiging Resultatenrekening en wellicht een
checklist voor de Kascomm.leden.
Vervolgens wordt de penningmeester decharge verleend.
8. Benoeming kascommissie
Jaap en Peter zijn aftredend.
Jan Talsma schuift op van reserve naar off.lid en tevens neemt Folkert
Veenstra zitting. Klaas vd Meulen werpt zich op als reserve.
9. Financieel verslag
Via beamer wordt dit vertoond. Opmerking vanuit zaal; graag volgende
keer op papier.
Reactie; volgende keer zal de presentatie verbeterd worden.
Verder geen op-en aanmerkingen en dus goedgekeurd onder dankzegging
aan samensteller Wybe.
10.
Contributie 2009
Er is geen aanleiding om deze te verhogen; handhaven huidige prijs.
Partnerlid is reeds verdwenen; alleen huidige worden gehandhaafd.
11.
Bestuursverkiezingen
Op dit moment niet aan de orde.
Wel altijd vraag naar nieuwe bestuursleden.
12. Pauze met verkoop loten
13.

Presentatie door secretaris Pyt
Er volgt een media overzicht van de activiteiten van hsv Voorwaarts en de
nodige vangstfoto’s uit de SportFisker.

14.
Rondvraag
*Dhr Elzinga; Mogen beroepsvissers op dit moment ook snoekbaars
meenemen? Neen! Ook voor hen geldt de gesloten tijd.
Dhr IJsbrand Brandsma; wat is stand van zaken in Lauwersmeer?
De vz; Dit blijft een grote zorg. Partijen botsen regelmatig, echter er worden
helaas geen sancties opgelegd door justitie. Sportvisserij rekent op overheid.
*Peter Bodenstaff; waarschuwt over de verhoging van de boetes: zonder
boekje = €75,- en met levend aas = €200.
Na wederom een uitgebreide verloting met veel blijde gezichten keert een
ieder tevreden huiswaarts om ca. 22.45 uur.
Secretaris Pyt Achenba
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