Notulen Algemene Ledenvergadering HSV Voorwaarts d.d. 15
april 2014 in de Lawei te Drachten .
VERSLAG
1. Opening
Voorzitter Huizenga opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de ALV van
HDV Voorwaarts.
Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden Sietzema en Achenbach en natuurlijk Sake
van der Meer, voorzitter van Sportvisserij Fryslân.
Dhr. van der Meer gaat ons na de pauze inwijden in de geheimen van het wedstrijdvissen en wij
hopen dat dit een positieve uitwerking zal hebben op het aantal wedstrijdvissers die mee doen
aan de viswedstrijden die dit jaar georganiseerd gaan worden door Peter Bodenstaff en helpers.
2. Notulen 5 november 2013 (liggen ter inzage)
Geen reactie op de notulen, deze worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.
3. en 4. Ingekomen stukken en mededelingen
Trailerhelling: Perikelen met de trailerhelling vanwege het uitscheppen van water. Het gaat om
het gemeenteterrein achter de Grote Bult. Na telefonisch contact met Jansma bleek dat de
shovel zo nu en dan de rotzooi uit de trailerhelling schept. Door de Zuid westen wind hoopt het
zich daar op en is het mooi dat er op deze manier iets aan wordt gedaan.
Dan was er nog een parkeer probleem. Trailers op het parkeerterrein voor de vissers, wordt
geblokkeerd door autocrossers die een keer per jaar de 4x4 cross houden. Jansma zal regelen dat
dit niet meer voorkomt.
Dan komt er vanuit de vergadering nog een verzoek om iets te doen aan de grip voor het
wegrijden bij de trailerhelling. Er wordt een voorstel gedaan om hier grevel voor te gebruiken,
maar de voorzitter doen een voorstel om hier 4 meter stelcomplaten neer te leggen, omdat dit
niets kost. Wordt contact over opgenomen met de gemeente.
Vanuit de zaal een vraag over de andere kant van het Diepe Gat waar vaak motor en autocross
plaatsvindt en waardoor alles wordt vernielt.
Er volgt een discussie of dit van Jansma of de gemeente is. We hebben als H.S.V hier geen
bevoegdheid. Gevraagd wordt hoeveel mensen hier zitten. Vaak 5-6 man. We gaan uitvinden van
wie het is. Date de vries neemt hierin actie.
Vissteigers: Er is behoefte aan meer vissteigers aan de wateren en vijvers in Drachten. Vooral
oudere mensen hebben problemen met de aflopende walkanten. Dit is gevaarlijk voor oude
mensen.
De vergadering gaat akkoord met de aanschaf van 5 vissteigers.
Jachthaven de Drait: Op zaterdag 5 en zondag 6 april hebben we een stand gehad bij de open
dag van de Jachthaven. Er waren veel mensen uit Duitsland.
Uitzetten vis: Komende jaren meer vis uitzetten in de vijvers.
Aanmelden nieuwe leden: De aanmelding van nieuwe leden via de website verloopt goed.
5. Federatiezaken
Op 19 november is er voorzittersoverleg geweest. Hier heeft beroepsvisser Ale de Jager een
presentatie gehouden die erg verhelderend was. Meer met elkaar en niet meer tegen elkaar,
samen de belangen van een goede visstand behartigen. Op 22 april is het volgende
voorzittersoverleg.
Provinciaal beleid: Er is een nieuwe bestuursstructuur.
Uitzet van glasaal: Er is 850 kg glasaal uitgezet en er is nog 500 kg over.

In het Lauwersmeer wordt Zeeforel uitgezet als project. Plattelandsprojecten steken hier geld in,
maar de commissie van toezicht functioneert niet naar behoren. Commissie hier op aanspreken.
Eind dit jaar zullen de Zeeforellen van 50 cm worden uitgezet. In Drenthe zal een kleiner formaat
worden uitgezet.
Een beroepsvisser in het Lauwersmeer blijft. BOA’s zullen extra controles inzetten.
Op 26 en 27 juli is het WK vissen voor de jeugd, hiervoor zijn nog vrijwilligers nodig.
IJselmeer is nog steeds een zorgenkind. In 2020 gaat de schubvis naar de sportvisser en in 2020
zullen de havens worden opgeheven.
6. Jaarverslag 2013 (ligt ter inzage)
Is blijven liggen i.v.m. afwezigheid van Date de Vries, maar komt nog op de website.
7. Verslag Kascommissie
Voorzitter leest dit voor. Vergadering verleent de penningmeester decharge.
8. Benoeming Kascommissie
Klaas van der Meulen stelt zich als enige beschikbaar en tevens als reserve lid.
9. Financieel Jaarverslag 2013 (ligt ter inzage)
Wordt door de penningmeester op de beemer een toelichting gegeven.
10. Contributie 2015
De penningmeester ziet geen reden voor verhoging. Verschil tussen overdracht en wat er
overblijft is € 6,00.
11. Bestuursverkiezing
Het Bestuur draagt John Dolstra voor als secretaris. John is 8 jaar secretaris geweest van een
medezeggenschapsorgaan.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de nieuwe secretaris.
Pauze met verkoop van loten.
12. Presentatie door de heer S. van der Meer Sportvisserij Fryslân over het wedstrijdvissen.
De heer S. van der Meer wil nog wel een keer een presentatie geven met nog een persoon erbij
en dan wat dieper op sommige zaken in gaan.
13. Rondvraag
P. Bodenstaff vraagt of de Vispas voor tieners goedkoper kan. Vragen aan Federatie naar
mogelijkheden. Onder kostprijs uitbrengen. Gaan we ons over beraden.
S. van der Meer: de Vispas kost landelijk € 15,00, wij vragen € 10,00. Bestuur is hier voor.
In Friesland zijn er 100 leden bijgekomen.
Van Wattem over de bereikbaarheid van de visvijver in de Drait: Vissteiger voor gehandicapten?
Bereikbaarheid en toegankelijkheid is van belang.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst, wenst iedereen een goed visseizoen en
“wol thus” en sluit de vergadering.

