Notulen ledenvergadering
17 april 2012
Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Lawei te Drachten
: 20.00 uur
: 68 leden

1.
Opening
De voorzitter S. Huizenga opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom,
in het bijzonder de ereleden. Sietsma en Achenbach. Uiteraard wordt ook de
gastspreker Bertus Rozemeijer van harte welkom geheten. Inmiddels hebben we het
eerste exemplaar van “Fisk en Wetter”mogen ontvangen, hierop hebben we veel
positieve reacties mogen ontvangen. De website is ook al een tijdje actief en er wordt
behoorlijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden op deze site. Via de website
hebben we inmiddels van ruim 1.500 leden hun e-mailadres mogen ontvangen, deze
hebben dan ook via de digitale media een uitnodiging voor deze vergadering
ontvangen.
2.
Lezing Bertus Rozemeijer
De voorzitter introduceert onze gastspreker, waarna dhr. Bertus Rozemeijer een
lezing geeft over vissen op roofvis, ondersteunt door indrukwekkende beelden. Na
afloop bedankt de voorzitter hem voor de zeer interessante lezing.
3.

Pauze met verkoop van loten.

4.
Notulen A.L.V. 17 november 2011
De notulen worden onder dankzegging aan de samensteller ongewijzigd
goedgekeurd.
5.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Peter Bodenstaff heeft ons een vraag gesteld over het starten van een jeugdafdeling.
Ook zijn er vrijwilligers nodig voor het WK-dames in Leeuwarden. De federatie heeft
ons gevraagd om hierin ook een bijdrage te leveren. De penningmeester
demonstreert de website en geeft hier een toelichting op. Ondertussen wordt hier al
veel gebruik van gemaakt, zoals het doorgeven van adreswijzigingen, opzeggingen en

ook komen er regelmatig vragen binnen via de website. Aan het Frieskampioenschap
Korpsen doen wederom twee teams mee van Voorwaarts. De voorzitter wenst hen
veel succes.
6.
Federatie zaken.
Binnen Sportvisserij Fryslan loopt inmiddels een pilot van een jaar om te
onderzoeken of de nieuwe bestuursstructuur inderdaad een verbetering is voor onze
federatie.
7.
Jaarverslag.
De voorzitter leest het jaarverslag voor, waarna dit zonder commentaar van de
vergadering wordt goedgekeurd. De samensteller, Date de Vries wordt hiervoor
bedankt.
8.
Verslag kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit de heren E. Hofman en A. de Vries, doet verslag van
haar controle en vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering stemt hiermee in. De voorzitter bedankt de heren van de
kascommissie voor hun bijdrage.
9.
Benoeming Kascommissie.
De heren A. de Vries en T. Dijkstra worden door de vergadering benoemd als
kascommissie voor het boekjaar 2012, als reservelid wordt benoemd dhr. J. Vos
benoemt.
10, Financieel verslag 2011.
Na een presentatie en toelichting van de penningmeester wordt dit verslagdoor de
vergadering goedgekeurd en wordt de penningmeester bedankt.
11. Contributie 2013.
De contributie voor de jeugd is verlaagd van 17 naar 10 euro. De overige
contributie´s blijven gelijk.
12. Rondvraag.
Tijdens de rondvraag waren er geen zaken die nog nadere toelichting nodig hadden.
13. Trekking verloting.
Alle sponsoren aan de verloting worden bedankt voor het beschikbaar stellen van de
prijzen.
14. Sluiting.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar komst en wenst een ieder een goed
visseizoen toen en hoopt een ieder weer te zien op de A.L.V. van 20 november 2012.

