Notulen Algemene ledenvergadering HSV Voorwaarts
19 APRIL 2016 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, en de voorzitter van het FRYSKE GEA
Dhr Henk de Vies
2. Notulen van 24 november 2015
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
-

Drachtster Vaart. Volgens het bestuur hebben we inmiddels de visrechten verkregen.
Onduidelijk is nog wie eigenaar is van het nieuwe stuk: wetterskip of gemeente.

-

Visrechten van de zandput bij Ureterp zijn inmiddels verkregen. Over het
looprecht en het plaatsen van een info-bord wordt nog gesproken met het
plaatselijk belang. Ook zijn we nog in onderhandeling over de voorwaarden.

-

Bij riviertje De Drait worden vijf nieuwe vissteigers aangelegd in het kader van het
gemeentelijk waterplan.

-

Door werkzaamheden in de vijver aan de Kievietstraat moesten diverse karpers worden
verplaatst. Door daadkrachtig optreden van Peter Bodenstaff hebben zich geen grote
problemen voorgedaan.

4. Federatiezaken.
-

Vanuit de federaties besloten om via hun website de mogelijkheid te bieden om
digitaal een jeugdvergunning te bestellen. .

5. Begroting 2016 (ligt ter inzage) op Beemer
-

De voorzitter ligt dit toe.Bijdrage aan gemeentelijk waterplan is voor vissteigers
en dergelijke. De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd.

-

-

-

De monitoring van de wateren in Fryslân door het Wetterskip is inmiddels
afgerond. Op de algemene ledenvergadering van de federatie zullen deze worden
besproken.
Op de regio-bijeenkomst van 7 april 2016 is gesproken over een collectieve
aansprakelijkheidsverzekering voor de bij de federatie aangesloten verenigingen.
Met een dergelijk verzekering is de vereniging verzekerd voor de
aansprakelijkheid van haar vrijwilligers.
Het beleidsplan 2016-2020 van Sportvisserij Fryslân zit in een afrondende fase.

6. Jaarverslag 2015
Door ziekte van onze secretaris hebben we helaas geen jaarverslag 2015 kunnen
samenstellen.
7. Verslag commissie financiële controle
Dhr. Van der Meulen en dhr. Landheer hebben een financiële controle uitgevoerd. Zij
hebben geen onrechtmatigheden geconstateerd en verzoeken de vergadering om
decharge te verlenen aan de penningmeester over het boekjaar 2015. De
vergadering stemt hiermee in.
8. Benoeming commissie financiële controle
Dhr.Landheer en dhr. T. Dijkstra worden benoemd in de commissie financiële
controle over het boekjaar 2016.
9. Financieel verslag 2015
De penningmeester presenteert het financiële verslag 2015 op de beamer en geeft
waar nodig een toelichting. Vervolgens wordt het financiële verslag 2015 door de
vergadering goedgekeurd.
10. Contributie 2017
De penningmeester heeft geen redenen om de contributie aan te passen en stelt
voor om deze voor 2017 ongewijzigd te laten. De vergadering is het hiermee eens en
gaat akkoord.
11. Bestuursverkiezing
Vanwege het zeer beperkte aantal bestuursleden en het feit dat zich geen nieuwe
kandidaten hebben gemeld is er geen reden voor een verkiezing.

12. Presentatie Henk de Vries
De voorzitter stelt voor om de presentatie naar voren te halen en de vergadering
hiermee te starten. Waarna dhr. De Vries zijn presentatie over de werkzaamheden
van It Fryske Gea kan beginnen. Vooral het onderwerp over de migratierivier in de
afsluitdijk was zeer interessant.
13. Rondvraag + verloting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn /haar komst, inbreng en aandacht en sluit
de vergadering, waarna hij een ieder wel thuis wenst.

