Notulen ledenvergadering
14 april 2009

Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 35 leden

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom
erelid Dhr Sietzema en Albert Wester van it Fryske Gea. Vervolgens besteedt
hij aandacht aan de ‘crisis’, het jubileum symposium van hsv Leeuwarden en
kondigt hij aan dat deze vergadering in het teken zal staan van afscheid
nemen.
2. Notulen 20 november 2008
De notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller
secretaris Pyt Achenbach, ongewijzigd goedgekeurd.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken
- De lidmaatschapsbetalingen lopen prima. Dit geldt ook voor de VBLs bij de
winkeliers.
- Er is een nieuwe forellenvijver nabij Kollumerzwaag; de Forelpoel.
- Op 28 mei is er een Himmelmiddei ism leerlingen van Singelland in het
kader van de maatschappelijke stage; graag assistentie.
- Brief van camping Koningsdiep/mevr Oostwoud ivm plaatsing van
vissteigers: Er wordt gevraagd om een financiële bijdrage en hulp bij
realisering.
Na een korte toelichting over het standpunt van het bestuur stemt de
vergadering hier mee in; voor alsnog geen medewerking; initiatief is prima
echter geen actieve rol HSV .
Dit zal in een brief worden medegedeeld aan mevr. Oostwoud.
4. Federatie zaken
Op 23 april is de HSF Fryslân ALV; hier zal een verlenging van de
Bijvangstenregeling voor een jaar worden gevraagd.
Na een korte toelichting stemt de vergadering hiermee in.
Tevens is er sprake van een mogelijk afvissing van Brasem door het
Wetterskip.
Hier zal een zeer kritische houding worden gevraagd van de HSF Fryslân.
5. Jaarverslag 2008
Ligt ter inzage. Wordt onder dankzegging aan de samensteller, secretaris
Pyt Achenbach, ongewijzigd goedgekeurd.

6. Verslag kascommissie
Klaas van der Meulen en Jan Talsma hebben op 10 april de kascontrole
uitgevoerd en hebben geen onregelmatigheden geconstateerd.
Derhalve wordt de penningmeester, onder applaus, decharge verleent.
7. Benoeming kascommissie

Folkert Veenstra; blijft aan
Klaas van der Meulen; van reserve lid naar vast lid
Eetzen Hofman; wordt gekozen tot reserve lid.

8. Financieel verslag 2008
Penningmeester Wijbe Huizenga geeft toelichting.
Vervolgens wordt onder dankzegging aan de samensteller,
penningmeester Wijbe Huizenga, het verslag ongewijzigd goedgekeurd.
9. Contributie 2010

Aangezien er geen redenen zijn tot aanpassingen wordt de huidige contributie
gehandhaafd.

10.

Bestuursverkiezing
Secreatris Pyt Achenbach is niet herkiesbaar; als nieuwe secretaris wordt
voorgedragen dhr Dave Bosman; deze wordt onder applaus gekozen.
Tevens zijn Martien Kamsma en Jornt de Vries niet herkiesbaar.
Als nieuwe kandidaten worden de heren Date de Vries en Richard Bulthuis
voorgedragen; zij worden onder applaus gekozen.
Door de voorzitter wordt vervolgens op gepaste wijze afscheid genomen van
Martien, Jornt (niet aanwezig) en Pyt. Deze laatste wordt vanuit de vergadering
voorgedragen als erelid, waarmee de vergadering onder applaus instemt.
Pyt sluit het geheel af met een korte terugblik en een emotioneel dankwoord.

11.

Pauze met verkoop loten

12.
Mediapresentatie Albert Wester, Fryske Gea
Met een prachtige ‘ ouderwetse’ diavertoning geeft Albert een sfeervol
beeld van de Alde Feanen met haar schitterende flora en fauna.
13.

Rondvraag
Dhr E. Hofman vraagt een toelichting op het wel en wee van de Ralley-visserij.
De voorzitter geeft hierop een korte en heldere uitleg.

14.
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

