Notulen Algemene Ledenvergadering
18 november 2014
Aantal aanwezige leden: 42·

Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom. In het
bijzonder worden onze ereleden van harte welkom geheten. Tevens meldt de voorzitter dat de
spreker van deze avond dhr. Hans Boersma is. De reden dat we vanavond niet in de Lawei zitten
heeft te maken met de verbouwing aldaar.

Notulen april 2014.
De notulen van de ALV van april 2014 worden doorgenomen en en onveranderd door de vergadering
goedgekeurd.

Mededelingen & Ingekomen Stukken.
•
•

•
•

Sportvisserij Nederland geeft volgend jaar (2015) de mogelijkheid aan vispashouders om
iemand een dag mee te nemen om kennis te laten maken met de sportvisserij.
Bestuurslid Date de Vries meldt dat hij de enquête voor het inventariseren wat onze leden
belangrijk vinden binnen onze vereniging, klaar is om verzonden te worden. We zien de
resultaten in de loop van 2015 tegemoet.
Peter Bodenstaff heeft in 2014 inmiddels aan ongeveer 1.800 leerlingen zijn vislessen
gegeven. Vervolgens wordt er een animatie vertoond over het geven van deze vislessen.
Ook dit jaar vindt er weer een grote hengelsportbeurs plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Voor
belangstellenden heeft het bestuur reductiebonnen.

Federatie Zaken
De voorzitter is door de Federatie uitgenodigd om plaats te nemen in een adviescommissie die zich
bezighoudt met: uitgifte VBL’s, welke vereniging waar VBL’s verkoopt en harmonisatie van de
contributie. Vooral bij de jeugd waren er grote verschillen in de contributie.
Vanaf heden is ons visblad ‘Fisk en Wetter’ook digitaal te lezen via de website van de Federatie:
www.visseninfriesland.nl. Op deze website kunt u ook terecht voor al het overige Federatienieuws.

Begroting 2015
De begroting ligt ter inzage op de bestuurstafel. De penningmeester presenteert de begroting via de
beamer en geeft een toelichting waarna de begroting 2015 door de vergadering wordt goedgekeurd.

Pauze.
Tijdens de pauze worden er loten verkocht voor de verloting aan het einde van de vergadering.

Gastspreker (Hans Boersma)).
Hans vertoont een zeer boeiende film over zeevissen in Noorwegen. Na de film zijn er nog een aantal
vragen gesteld, waarop Hans een antwoord heeft gegeven.

Rondvraag.
Dhr. Sietzema meldt dat 25 jaar geleden de visrechten zijn toegezegd voor het zandgat bij de
Lipomwyk bij Ureterp/Frieschepalen. Hij vraagt of we deze inmiddels hebben gekregen. De voorzitter
zegt toe dat hij hiernaar zal informeren.

Sluiting.
De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Volgende vergadering dinsdag 21 april 2015, 20.00 uur De Lawei te Drachten.

