Verslag Algemene ledenvergadering HSV Voorwaarts 21
april 2015 in de Lawei te Drachten.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom, in het bijzonder erelid
Dhr. P Achenbach.
De voorzitter vertelt dat erelid Dhr. B. Sietsema op 2 februari is overleden. Hij is 28 jaar lid
geweest van HSV Voorwaarts. Dhr. Sietsema heeft veel voor onze verenging betekend, hij heeft
vanaf november 1973 tot november 2001 door zijn kennis van zaken en goede ideeën een
waardevolle bijdrage geleverd.
Ook is Dhr. J. Vos overleden, hij was lid van de Kascontrolecommissie.
De voorzitter deelt mede dat ook de schoonvader van Date de Vries en de vader van Peter
Bodenstaff zijn overleden.
Ook zijn er leden overleden die wij niet persoonlijk kennen. De aanwezigen houden staand een
minuut stilte.
2. Notulen ALV van 18 november 2014
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
- Open dag Jachthaven De Drait: Hier kwamen hoofdzakelijk veel Duitsers op af.
Er zijn ook weekvergunningen verkocht voor €10,00 per stuk.
- Antwoord op een vraag uit een vorige vergadering voor een beter pad naar de visplekken bij
de achterkant van Het Djippe Gat. Omdat de kavels nog niet zijn verkocht, gaat de gemeente
daar geen actie ondernemen Teunis Dijkstra: Bij het roofvissen niet meer alles meenemen.
Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Federatiezaken
De visrechten van de 2 zandgaten aan weerzijden van de Drachtstercompagnonsvaart bij Ureterp
zijn door de Federatie aangevraagd en deze krijgen we ook van de eigenaar. De Federatie is nu
bezig met de looprechten en het streven is dat we in 2016 daar kunnen vissen. We houden u op
de hoogte.
5. Jaarverslag 2014.
Vraag over stuk gras ligt er nog en het is erg glad. Vraag over het Djippe Gat: Kan het
parkeergedeelte worden uitgebreid met grevel in plaats van gras?
Met westenwind wordt er rommel op gestuwd. Werd er uitgeschept, maar ook water voor de
betoncentrale Kijlstra.
Verder wordt het verslag goedgekeurd.
6. Financieel verslag 2014
Bankrekening bij ING. Het gaat hier om de lopende zaken.
Daarbij hebben we ook een rekening bij de Rabobank omdat we hier obligaties hebben.
Nieuwe contributie innen we via ING vanaf 1 januari 2014 met een apart financieel pakket.
Sportvisserij Nederland zit er nu meer bovenop, war als gevolg heeft dat er minder herinneringen
worden verstuurd wat minder kost en voor ons meer oplevert.

Vraag uit de zaal over het obligatiefonds: zit hier risico op? Nee, geen risico. Het wordt wel elk
jaar beter en de inleg is gegarandeerd.
We hebben een grote vereniging en er gaat veel geld in om, maar we moeten ook afdragen aan
Sportvisserij Nederland.
Eind 2014 hadden we meer dan 4.000 leden. Ook meer leden die zich hebben aangemeld via de
website.
7. Contributie 2016
Voorstel: Contributie via automatische incasso van €31,00 naar €30,00 omdat dit wat goedkoper
is. Voorstel wordt in meerderheid aangenomen.
8. Verslag Kascommissie
Helaas is het Kascontrolecommissielid Dhr. J. Vos overleden. Door omstandigheden heeft er geen
kascontrole plaatsgevonden.
9. Benoeming Kascommissie
Dhr. K. van der Meulen stelt zich nog een keer beschikbaar en Dhr. F. Landheer wordt nieuw
toegevoegd aan de commissie.
10. Bestuursverkiezing
Volgend jaar, lijst van aftredend en toetredend bestuur. In de enquête hebben mensen
aangegeven wel een bestuursfunctie te willen bekleden.
11. Pauze met verkoop van loten.
12. Enquête
Date de Vries geeft een presentatie van de gehouden enquête. Ruim 30 % heeft de enquête
ingevuld en dat betekend voor onze vereniging 1.135 leden. Van de jeugdleden heeft zo’n 30%
gereageerd.
Date legt uit waarom mensen gereageerd hebben wat hun voorkeuren zijn en wat wij hiermee
kunnen gaan doen.
Een aantal vragen uit de zaal:
- Mogen we op paling vissen? Antw: Niet gericht op vissen en niet meenemen.
- Laat de jeugd de vis uitzetten. Wat gaan we er mee doen?
- Snoek uitzetten, er is toch genoeg? Antw: Ja, maar bijvoorbeeld in nieuwe viswateren De
gemeente heeft dit wel in beeld.
- Kroeskarper uitzetten? Mooie sportvis voor de jeugd. Antw: We hebben te maken met
Wetterskip Fryslân. Heeft niet veel kans van slagen.
- Hoe betrekken we de jeugd erbij? Op zaterdagmiddag vergaderen? Antw: Gaan we bekijken.
- Toetreden tot het Bestuur of een commissie? Antw: Niet tot het hoofdbestuur, maar in een
tussenlaag. Gaan we mee aan de gang.
- Wedstrijden organiseren, met of zonder inleggeld? Antw: Moeten we over praten. We
hebben nu contactgegevens van mensen die dit willen.
De voorzitter bedankt Date de Vries voor de presentatie.
Loting enquête:
Uit de inzenders die de enquête hebben ingevuld worden 10 personen uitgeloot voor een prijs.

Nr. 40. Dhr. T. Zeldenrust, nr. 380, Mevr. J. Zwier-Lammerts, nr. 45 P.C. Heemstra, nr. 393, Dhr. T.
Wester, nr. 105, M. C. Hougee, nr. 646, H. Lageveen, nr. 910, S. Baptist, nr. 134, W. Hofstra, nr.
488, Dhr. F. W. Hamer, en nr. 34 T. de Haan.
Er zijn ook deelnemers uitgeloot die de enquête anoniem hebben ingevuld. Lotnummers 390, 39,
54, 198, en 130.
13. Rondvraag
Dhr. S. Postma: De Lijst van viswateren, gaat dat straks via de telefoon? Antw: Dat is al officieel
zo, maar het dikke boekje, de papieren versie blijft bestaan.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst eenieder wel thuis en sluit de
vergadering.

