Notulen Algemene Ledenvergadering HSV Voorwaarts
dd 5 november 2013 in de Lawei te Drachten

VERSLAG
1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder ons erelid dhr. Sietzema en onze gastspreker dhr H. Holdman.
2. Notulen van 17 april 2013
De notulen worden zonder op-/aanmerkingen vastgesteld en daarna goedgekeurd. De
notulist wordt bedankt.
3. Mededelingen & Ingekomen stukken
De voorzitter meldt dat de ledenadministratie is overgegaan van Member Control naar
Sportvisserij Nederland. Zij verzorgen nu voor ons alle mutaties aanmeldingen en
opzeggingen.
Onze website wordt momenteel beter bezocht, mogelijke reden is dat men nu ook
online de vispas kan bestellen.
Jaap Akkerman stopt als coördinator van de wedstrijdcommissie, zijn taken worden
overgenomen door Peter Bodenstaff.
Informatie over hoe een melding van stroperij door te geven kunt u vanaf heden
vinden op onze website.
4. Federatiezaken
Tijdens het voorzittersoverleg van Sportvisserij Fryslân zal Ale de Jager (voorzitter van
het beroep) een lezing houden over de beroepsvisserij in Fryslân.
Op 28 november 2013 zal er een evaluatie plaatsvinden over de nieuwe opzet van ons
blad ‘Fisk en Wetter’.
5. Begroting 2014 (ligt ter inzage)
De begroting wordt door de penningmeester op de beamer toegelicht. Hierna kunnen
de leden vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Hiervan is geen gebruik gemaakt,
waarna de begroting wordt goedgekeurd.
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6. Pauze met verkoop loten
7. Gastspreker: Harrij Holtman)
Harry Holdman voorzitter van de Visstand Beheer Commissie (VBC) geeft een
presentatie over het visplan ‘Friese Boezem’, waarin o,a, de afspraken zijn vastgelegd
tussen sportvisserij en beroep. Het was een zeer leerzame uiteenzetting. Voorzitter
Huizenga bedankt dhr. Holdman en benadrukt dat het erg belangrijk is dat onze leden
ook van dergelijke belangrijke zaken op de hoogte worden gebracht.
8. Rondvraag
Dhr. A. Vrieswijk geeft aan dat een Shovel van Jansma water schept uit de
trailerhelling. Hij vraagt zich af of de traillerhelling hierdoor niet wordt beschadigd en
wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de traillerhelling. Het bestuur
onderneemt hierin actie en zoekt dit uit. Dhr. Vrieswijk meldt tevens dat een stel 4x4
liefhebbers het parkeerterrein bij de traillerhelling blokkeerden. Voorzitter geeft aan dat
we met de betrokkenen in gesprek zullen gaan.
9. Verloting
Na de rondvraag trekt, zoals gebruikelijk, de voorzitter de lootjes. De winnaars worden
van harte gefeliciteerd met hun prijzen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering een heet een ieder wel thuis.
Het bestuur
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