Notulen Ledevergadering HSV Voorwaarts
16 november 2010
In de Lawei te Drachten
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Opening
De voorzitter wenst iedereen hartelijk welkom,
In het bijzonder de ereleden:Sietsma
Meester
Achenbach

En de heer Hans Boersma die na de pauze zijn DVD zal laten zien
over het vissen op IJsland
Peter Bodenstaff is dit jaar erg actief geweest
met het geven van jeugd curssen,dit was een
groot succes ,ook vraagt Peter nog om wat assistentie voor volgend
jaar
De jeugdsnoekdag is niet doorgegaan wat erg jammer is
De karper vangsten in het polderhoofdkanaal vielen tegen in 2010,
deze herfst zullen
er weer karpers uitgezet worden
Verder deeld de voorzitter mee dat er de komende jaren weer vis
zal worden uitgezet
met name in de wateren van industrieterrein A7 noort/oost en in de
vijvers in Drachten die zijn opgeknapt
Na deze inleiding opend de voorzitter de vergadering en wenst
iedereen een goede vergadering toe
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Notulen

20 April 2010
Deze worden zonder op of aanmerkingen

goedgekeurd
de notulist word bedankt
Punt 3 Mededelingen en Ingekomen stukken
Het aantal leden bedraagd 3553
Het bestuur heeft Voorwaarts aangemeld bij SPNL Nederland voor
een nieuwe website
Er zal vis worden uitgezet in de wateren van industrieterein A7
noord/oost en in de vijvers van
Drachten oost deze zijn uitgebaggerd en aangepas zodat ze erg
geschikt zijn voor het vissen
Er zal snoek en zeeld uitgezet worden
Karpers voor Nijbeets (polderhoofdkanaal) zijn
aangevraagd
Voor de ALV van 19 april 2011 zal Marco Kraal gevraagd worden
Voor de jeugdcussen woden vrijwiligers gevraagd voor 2011
Punt 4 Federatiezaken
Nachtvissen bij de Federatie is een sub commisie bezig om dit
voorelkaar te krijgen
hier zitten nog wel wat haken en ogen aan maar ze doen hun best
De Sportfisker
Deze komt volgendjaar niet meer zelfstandig uit maar als onderdeel
van het VISBLAD.
De federatie wil graag dat elke HSV dit blad af gaat nemen in 2012

