Notulen Algemene Ledenvergadering HSV Voorwaarts
dd 17 april 2013 Schouwburg de Lawei te Drachten

Datum:
Locatie:
Aantal aanwezige leden:

17 april; 2013
Schouwburg De lawei te Drachten
35

VERSLAG
1.

Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering om 20:00 en heet een iedereen welkom. In
het bijzonder onze gastspreker dhr. A. de Jong, directeur van het otterstation
Nederland, ons erelid Sietsma en de heer Holtman van Sportvisserij Fryslân.

2. Notulen ALV d.d. 20 november 2012
De notulen worden zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
-

Bevestiging van De Lawei van de volgende ALV-vergadering op 5 november 2013
en 15 april 2014.

4. Mededelingen
-

De ledenadministratie wordt overgedragen naar Sportvisserij Nederland (SPNL). Zij
draagt vanaf nu zorg voor de aanmeldingen, opzeggingen en mutaties van onze
leden.

-

De contributieverwerking is van Member Control overgegaan naar SPNL. SPNL
stuurt bij niet betalen twee keer een herinnering, kosten 1,50 euro.

-

Kosten voor automatische incasso waren 0,50 euro per incasso, deze worden nu
0,75 euro per incasso

-

Kosten voor acceptgiro’s waren 1,75 euro per acceptgiro, deze worden nu 2,-- euro
per acceptgiro.

-

Voor bovenstaande wijzigingen moeten nog wel enkele zaken geregeld worden met
de bank.

-

Nieuwe leden kunnen zich vanaf heden ook aanmelden via onze website
www.vissenindrachten.nl

-

Lijst met viswateren is verkrijgbaar bij onze reguliere verkooppunten (zie website).

-

Overwogen wordt om extra controles in te kopen voor controle op het Juffers Gat,
een prijsindicatie is opgevraagd bij Sportvisserij Fryslân.

-

Een van oinze leden heeft een email gestuurd over controles. Deze was, door
omstandigheden, niet binnengekomen bij het bestuur.
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5. Federatiezaken
Het visplan 2013 is op 1 maart 2013 officieel door dhr. T. Pietersma, voorzitter
Visstand Beheers Commissie Fryslân, uitgereikt aan gedeputeerde dhr. J. Kramer en
dhr. R. De Jong, bestuurder van Wetterskip Fryslân.
6. Jaarverslag 2012 (ligt ter inzage)
Bestuurslid D. De Vries geeft een toelichting op het jaarverslag 2012 dat ter inzage op
de bestuurstafel ligt. Dit verslag wordt na de toelichting zonder op-/aanmerkingen door
de vergadering goedgekeurd.
7. Verslag kascommissie
Kascommissielid dhr. T. Dijkstra geeft bij de toelichting op het verslag aan dat de
kascommissie van mening is dat de reiskostenvergoeding aan de magere kant is en stelt
voor om deze te verhogen naar 0,39 euro. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
Vervolgens geeft dhr. Dijkstra aan dat de kascommissie geen onrechtmatigheden heeft
geconstateerd tijdens haar controle en vraagt de vergadering decharge te verlenen aan de
penningmeester. De vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Benoeming Kascommissie
Dhr. T. Dijkstra en dhr. J. Vos worden benoemd voor de kascommissie 2014.
9. Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2012, waarna de
vergadering het verslag goedkeurt.
10. Contributie 2014
De penningmeester stelt voor, gelet op de huidige financiële situatie, om geen
aanpassing te doen op de contributie voor 2014. De vergadering stemt hiermee in.
11. Bestuursverkiezing
Er is momenteel een onderbezetting van het bestuur, zodat er geen aanleiding is om
een bestuursverkiezing uit te schrijven. Wel roepen we leden met secretariële
kwaliteiten om zich te melden, omdat we een dringende behoefte hebben aan een
nieuwe secretaris.
12. Pauze (verkoop loten)
13. Presentatie dhr. A. de Jong van Otterstation Nederland
Addy de Jong, directeur van Otterstation Nederland, geeft een zeer interessante lezing
over de otter en zijn leefgebied in Nederland en in het bijzonder Noord-Nederland. Ook
vertelt hij over zijn ervaringen met het uitzetten en opvangen van otters in het
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buitenland. De voorzitter bedankt hem voor zijn boeiende bijdrage aan onze
vergadering.
14. Rondvraag
Tijdens de rondvraag zijn er geen vragen gesteld. Waarna is overgegaan tot de
trekking van de verloting.
15. Sluiting
Voorzitter Huizenga bedankt een ieder voor zijn/haar komst en wenst iedereen een
goed visseizoen toe, waarna hij om 22:45 de vergadering sluit.
Notulist:
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W. Huizenga

