Notulen Ledenvergadering d.d. 20 april 2010
Locatie:
De Lawei te Drachten
Aanvang 20.00 uur
Aanwezig.
Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
In het bijzonder onze ereleden de heren Sietsma en Achenbach evenals de heer
Claasen van Wetterskip Fryslan. Vervolgens besteed hij aandacht aan dode
vissen in de vijvers en mat name het overzetten van jonge karpers. Verder
betreurt het bestuur dat er leden van HSV Voorwaarts meer dan het toegestane
aantal snoekbaars per dag meenemen. De voorzitter roept een ieder op zich
vooral aan de regels te houden.
Notulen vergadering d.d. 17 november 2009.
De notulen worden goedgekeurd na het behandelen van een vraag van dhr. Y
Brandsma over het rallyvissen. Met dank aan de notulist Wybe Huizenga.
Mededelingen / Ingekomen stukken.
Er is een brief binnen gekomen van de gemeente Smallingerland met betrekking
tot het gratis verzekeren van vrijwilligers. De vissterfte aan de Rien in Drachten
viel erg mee. Stichting De Sportfisker heeft te kennen gegeven dit jaar voor het
laats de Sportfisker uit te geven. De bedoeling is dat in 2011 een start wordt
gemaakt met een nieuwe variant. In “Het Visblad”van Sportvisserij Nederland
komt vier keer per jaar uit met een extra bijlage van “De Sportfisker”. Een
aangepast abonnement van “Het Visblad” wordt mogelijk. Peter Bodenstaf geeft
momenteel weer viscursussen op de basisscholen in Drachten en omgeving. Hij
vraagt de vergadering om vrijwilligers voor spel- en doedagen.
Federatie Zaken.
De Federatie streeft naar uniforme vergunningsvoorwaarden met betrekking tot
het aantal mee te nemen vissen. Hengelsportfederatie Fryslan heeft haar naam
gewijzigd in “Sportvisserij Fryslan”.
Jaarverslag 2009
Ons bestuurslid Date de Vries presenteert het jaarverslag 2009 en zonder op- of
aanmerkingen wordt het door de vergadering goedgekeurd. Date bedankt.

Verslag Kascommissie.
In verband met ziekte van dhr. E. Hofman doet dhr. K. van der Meulen verslag
van de controle die door de kascommissie is uitgevoerd waarna de vergadering
onder applaus decharge verleend aan de penningmeester.
Benoeming Kascommissie.
Tot de kascommissie 2010 worden benoemd dhr. E. Hofman en dhr. F. Veenstra
als reserve wordt gekozen dhr. T. Dijkstra.
Financieel Verslag 2009.
Penningmeester Wybe Huizenga presenteert het financieel verslag 2009 en geeft
waar nodig uitleg. Vervolgens wordt onder dankzegging aan de samensteller het
verslag ongewijzigd goedgekeurd.
Contributie 2011
Verhoging van contributie is vooralsnog niet nodig.
Bestuursverkiezing.
Date de Vries spreekt de voorzitter Siebe Huizenga toe en bied hem een bos
bloemen aan voor het feit dat hij 25 jaar in het bestuur zit van HSV Voorwaarts.
Pauze met verkoop van loten.
Presentatie Vismonitoring.
Dhr. Claassen van Wetterskip Fryslan houdt een zeer boeiende presentatie over
de vismonitioring in Friesland.
Rondvraag
Y. Brandsma. Dhr. Brandsma vraagt meer aandacht voor het gesloten seizoen bij
het geven van voorlichting en cursussen.
T. Dijkstra meldt zich aan als vrijwilliger voor een eventuele jeugdsnoekdag.
W. Ypenga. Dhr. Ypenga vraagt wanneer de overige petgaten in De Deelen
vrijkomen om in te vissen. S.B.B. heeft deze petgaten vooralsnog niet
vrijgegeven. Sportvisserij Fryslan zal dit meenemen in een groter geheel. Dhr.

Sietsma meldt dat vroeger is afgesproken dat na de veen-winning de petgaten
weer worden vrijgegeven voor sportvisserij. Dit is tot op heden nog niet
gebeurd.
Verloting en sluiting.
Na wederom een uitgebreide verloting met veel blijde gezichten sluit de
voorzitter de vergadering om 22.45 uur en heet een ieder wel thuis.
Notulist: Wybe Huizenga

