Verslag Algemene ledenvergadering HSV Voorwaarts 24
november 2015 in de Lawei te Drachten.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het
bijzonder erelid Dhr. P. Achenbach, Dhr. R. Procee van hengelsport Fryslân en
gastspreker Dhr. J. Jansma.
Er zijn vanavond maar twee bestuursleden omdat een bestuurslid ziek is en een
ander bestuurslid elders verplichtingen heeft.
2. Notulen van 21 april 2015
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
- Lippomwijk: We zijn bezig met de Lippomwijk. Er is contact geweest met het
Plaatselijk Belang. We zijn bezig met de looprechten via de gemeenteraad.
Er wordt gevraagd of er ook karper zit. Dat is het geval.
Put moet ook een naam krijgen.
- Vijvers: De vijvers zitten vol met planten. We mogen niet over de grond maaien,
maar 15 cm boven de grond. De graskarpers in de vijvers zijn weggevangen voor
geld. De oevers zijn (te) scheef, voor mensen die moeilijk ter been zijn is dit erg
lastig. Niet overal zijn scheve kanten, bijvoorbeeld bij de Reidpôle.
- Enquête: Even op een zacht pitje gezet. De Jeugd wil wel wedstrijdvissen zo’n 60
personen. Die mensen willen we uitnodigen in een wijkcentrum en dan proberen
om een commissie van 3 mensen te formeren die de kar wil trekken.
Mensen die de enquête hebben ingevuld krijgen bericht. We gaan vragen wie
waarvoor beschikbaar is en wanneer we een beroep kunnen doen. Per brief
uitnodigen en verslag van doen in het Visblad.
- Jeugd: Peter gaat volgend jaar weer lesgeven op scholen en gaat ook meedoen
met jeugdviswedstrijden. Naar het EK in Amsterdam en naar een karper wedstrijd
in België.
Kascontrole: We hebben geen kas meer, omdat alles via de giro gaat. Geen
kascontrole, maar wel financiële controle. Komt een lijst met controlepunten.
-

Ingekomen stukken:
Email van Dhr. Bonthuis.
Snoekbaarsregeling van HSV Leeuwarden: De regeling wordt door de vergadering
afgewezen omdat de aanwezigen vinden dat snoekbaarzen met de regeling niet
voldoende de gelegenheid krijgen om zich zodanig te kunnen voortplanten dat de soort
in stand gehouden wordt. En ook vanwege de bijvangstregeling voor beroepsvissers zijn
vragen.

-

Verloting + consumptiebon: De voorzitter doet een voorstel voor de verloting, omdat we
vandaag door omstandigheden maar met twee bestuursleden aanwezig zijn en we
daarom niet in staat zijn om loten te verkopen, iedereen een consumptiebon te geven en
het nummer op de pretentielijst als lotnummer aan te houden zodat meer mensen kans
hebben om iets te winnen. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

4. Federatiezaken.
- Regiovergadering: Bestuur is naar de regiovergadering geweest met 5
verenigingen, terwijl we anders met 33 waren. We hebben gesproken over het
beleidsplan voor de komende 5 jaar, wat erg zinvol is geweest. De uitkomsten
hiervan komen in een beleidsplan, wat op de ALV weer naar voren wordt
gebracht.
- Lippomwijk: Komt volgend jaar in de lijst van viswateren. Er moet nog een bord
bij met een naam en informatie.
- Visplanner: De digitale visplanner kan op de telefoon. Men mag De Vispas niet
fotograferen en op de telefoon zetten!
- Djippe Gat: Dit wordt steeds meer
5. Begroting 2016 (ligt ter inzage) op Beemer
De voorzitter ligt dit toe. In de begroting staat niet wat onze bezittingen zijn. Bijdrage
aan gemeentelijk waterplan is voor vissteigers en dergelijke.
Incasso geïnd, hier krijgen we vaak telefoontjes over. Voor vragen hierover kan
gebeld worden met nummer 0900-2025358.
De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd.
6. Pauze
7. Gastspreker: Jouke Jansma
Dhr. Jansma vertelt een mooi en leerzaam verhaal over roofvissen op de rivier en laat
foto’s van mooie vissen zien.
8. Rondvraag + verloting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn /haar komst, inbreng en aandacht en sluit
de vergadering.

