Notulen ledenvergadering
17 november 2009

Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 46 leden

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom
onze ereleden Dhr Meester, dhr. Sietzema, dhr. Achenbach en Jouke Jansma.
Vervolgens besteed hij aandacht aan de stortingen in het Djipe Gat.
Monitoring in Friesland.
2. Notulen 14 april 2009
De notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller
secretaris Pyt Achenbach, ongewijzigd goedgekeurd.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken
Inning contributie 2010 verloopt goed.
Mogelijkheid tot nachtvissen wordt door de federatie onderzocht.
Jeugdsnoekdag gaat in 2009 helaas niet door. Bestuur vindt dit erg spijtig.
P. Bodenstaff en R. Sefat hebben enkele vismiddagen op scholen
georganiseerd. Dit was een groot succes.
Bij Burgum is door HSV Voorwaarts dik 300 kilo spiegelkarper uitgezet
Voorwaarts heeft hiervoor een subsidie-aanvraag gedaan bij de federatie.
Verwachting is dat op industrieterrein A& Noord een goed visbestand zal
komen. Vooral Baars en Zeelt.
4. Federatie zaken
Bestuur is bij regiobijeenkomst geweest
Hier werd gesproken over uniforme vergunningsvoorwaarden.
Meeneemverbod voor Snoek voorstel federatie 1 snoek, 2 snoekbaarzen en
voor karper een algeheel meeneemverbod.
Rallyvisserij is per 1 januari 2010 verboden.
Vismonitoring in friesland komt in april vergadering 2010 aan de orde.
5. Begroting 2010
Wordt door penningmeester gepresenteerd en waar gewenst wordt uitleg
gegeven. Daarna wordt de begroting 2010 door de vergadering goedgekeurd.
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5a. Contributie inning 2010.
Na 30 maart 2010 is er geen contributiebetaling meer mogelijk. Indien er na
deze datum nog wordt betaald is dit niet mogelijk en zal men een nieuwe VBL
moeten kopen bij de bekende verkooppunten.
6. Pauze met verkoop loten
7. Presentatie
Jouke Jansma geeft een presentatie over werpent vissen op snoek in binnen
en buitenland.
8. Rondvraag
Er kwam een vraag of er nog beroepsvissers vissen op de Burgummermar.
Dit is niet het geval.
Vraag van dhr. Ypenga wanneer Staatsbosbeheer ons de visrechten geeft
voor de grote petgaten in de Deelen. Dit wordt door de federatie verder
uitgezocht.
9. Verloting en Sluiting
Na wederom een uitgebreide verloting met veel blijde gezichten keert een
ieder tevreden huiswaarts om ca. 22.45 uur.
Notulist Wybe Huizenga
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