Notulen ledenvergadering
19 april 2011

Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 55 leden

1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom
onze aanwezige ereleden. Dhr. Sytsma. Dhr. Meester en dhr. Achenbach en
onze bijzondere gastspreker Marco Kraal. Bekend van Vis TV. .
De voorzitter geeft in zijn opening extra aandacht aan het uitzetten van vis op
het industrieterrein A7-Noord in november 2011.
Tevens vermeldt hij dat ook dit jaar het aantal jeugdleden erg is
gestegen, mede dankzij de jeugdvislessen op de basisscholen.
2 Presentatie Marco Kraal.
In verband met de reistijd van dhr. Kraal wordt punt 11 van de vergadering
naar voren gehaald.
3. Pauze met verkoop van loten.
4. Notulen 16 november 2010.
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.

5. Ingekomen stukken / Mededelingen.
Snoekvisdag 2011 wordt op 19 oktober gehouden. Dit wordt georganiseerd
door Peter Bodenstaff. Deze vraagt om vrijwilligers.
Twee korpsen van HSV Voorwaarts zullen de vereniging vertegenwoordigen
op de FK Korpsen. Door het bestuur is voor hen kleding met logo
aangeschaft.
Voor de uitzet van vis op het industrieterrein A7/Noord en de vijvers in
Drachten is vis besteld bij Viskweekcentrum Valkenswaard.
De beroepsvissers zijn uit de VBC gestapt. Dit is gemeld bij het ministerie van
LNV. De laatste ontwikkeling is dat er vanuit de VBC een brief is gegaan naar
de beroepsvissers om weer in gesprek te komen.
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6. Federatie Zaken
Sportvis Federatie Friesland zal voortaan Sportvisserij Fryslan gaan heten.
De sportfisker wordt voortaan 4 x per jaar als katern bijgevoegd bij het Visblad van
SPNL.

7. Jaarverslag 2010
Dit wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging aan
Date de Vries
8. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit dhr. F. Veenstra en dhr. E. Hofman hebben
een kascontrole uitgevoerd en verzoeken de vergadering decharge te
verlenen. De vergadering stemt hiermee in.
9. Benoeming kascommissie
Aftredend. Dhr. F. Veenstra. Tot nieuwe kascommissie zijn benoemd dhr. E.
Hofman en dhr. A. de Vries. Als reserve lid is benoemd dhr. T. Dijkstra.
10, Financieel verslag
Het financieel verslag wordt op de beamer vertoond en de penningmeester
geeft uitleg. Daarna gaat de vergadering akkoord met het financieel verslag
2010.
11 . Contributie 2012
Besloten is om de contributie voor de jeugd te verlagen van 17 euro te
verlagen naar 10 euro. De contributie voor volwassenen blijft ongewijzigd.
12. Bestuursverkiezing.
Omdat zich geen kandidaten bij het bestuur hebben gemeld voor de functie
van secretaris blijft het bestuur ongewijzigd.
13. Rondvraag,
Dhr. T. Dijkstra stelt een vraag over het karpervissen in het van Haersma
Park in Drachten. Er is besloten om dit door te schuiven baar 2012.
Dhr. Papma merkt op dat er in het Juffersgat erg veel begroeiing aanwezig
was.
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Dhr. Sytsma stelt een vraag over het nachtvissen. De plannen zijn om
samen met de federatie´s van de provincie´s Groningen en Drenthe
tot één regeling te komen.
14. Sluiting.
Na de trekking van de verloting sluit de voorzitter rond 23.00 uur de
vergadering en heet een ieder wel thuis.
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