Notulen Algemene Ledenvergadering HSV Voorwaarts d.d. 18 april 2017 , Schouwburg De
Lawei te Drachten.
1.

Opening.
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Een bijzonder
woord van welkom aan onze gastspreker Tjibbe de Jong.
Zandwinput Nij BeetsTijdens de novembervergadering is gesproken over plannen en voorbereidingen
om de zandwinput bij Nijbeets om te vormen naar een karper put. Na geïnformeerd te hebben bij de
eigenaar van deze put, de firma Van der Wiel, bleek dat er nog minstens 9 jaar zand mag worden
gewonnen uit deze put. Vooralsnog liggen de plannen voor de karper put in de ijskast.
De steigers in De Drait en Oost Drachten zijn geplaatst en zien er keurig uit. Deze konden mede door
een financiële bijdrage van zowel gemeente Smallingerland en Sportvisserij Nederland gerealiseerd
worden. Ook onze vereniging heeft een financiële bijdrage gedaan.
Vervolgens doet de voorzitter tijdens zijn opening nog een oproep aan de aanwezig leden om het
bestuur aan te vullen met nieuwe bestuursleden.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22-11-2016.
Deze worden doorgenomen en door de vergadering goedgekeurd. De opsteller wordt bedankt voor
het maken van de notulen.

3.

Presentatie Tjibbe de Jong.
Tjibbe de Jong, bekend otterdeskundige, heeft een interessante presentatie over het leven de otter en
andere dieren in Nationaal Park ‘De Alde Feanen’. Vooral de opnamen die hij heeft gemaakt met
wildcamera’s waren zeer indrukwekkend. Na zijn presentatie was er nog gelegenheid om vragen te
stellen.

4.

Ingekomen Stukken / Mededelingen
Leden ven het bestuur hebben op maandag 20 februari een voorlichtingsavond, georganiseerd door
Sportvisserij Nederland, over het inrichten van karper vijvers. Interessant, maar niet geschikt voor
onze vereniging.
Jeugdvergunningen, tot 14 aar, kunnen nu ook online, via onze website, gratis besteld worden.

Peter Bodenstaff heeft weer een planning gemaakt van de activiteiten die hij in 2017 bij scholen gaat
organiseren. Ook zijn in deze planning de vijverwedstrijden van 2017 opgenomen. Mooi planning,
maar deze kan alleen gehaald worden als Peter voldoende ondersteuning krijgt van vrijwilligers.
In reactie op ideeën vanuit de leden om graskarpers uit te zetten om overmatige plantengroei te
voorkomen / bestrijden kan het bestuur melden dat deze ideeën zijn onderzocht, maar het blijkt niet
de ideale oplossing te zijn.
5.

Sportvisserij Fryslân
Sportvisserij Fryslân onderzoekt, op verzoek van het bestuur, de mogelijkheid om karper uit te zetten
in de vaart van Friesche Palen naar Bakkeveen.
Sportvisserij Fryslân is bezig om een provinciale competitie op te zetten van clubteams. Elke
vereniging kan hieraan meedoen met een team van minimaal 5 personen. De kampioen mag onze
provincie vertegenwoordigen op het NK Clubteams.
Knelpunten in viswateren binnen ons verenigingsgebied kunnen worden door gegeven aan
Sportvisserij Fryslân, die dan samen met Sportvisserij Nederland naar een oplossing zoekt.

6.

Pauze

7.

Jaarverslag 2016.
In verband met ziekte van de secretaris is het jaarverslag 2016 helaas niet gemaakt.

8.

Financiële Controle.
Dhr. Landheer en dhr. . Dijkstra hebben een financiële Controle over de boekhouding uitgevoerd en
vragen de vergadering om decharge te verlenen aan de penningmeester.
De vergadering stemt hiermee in.

9.

Benoeming nieuw lid Financiële Controle.
Dhr. H. Rusticus wordt benoemd als nieuw lid.

10. Financieel Verslag 2016.
De Penningmeester presenteert het verslag op de beamer en geeft uitleg, waarna het verslag door de
vergadering wordt goedgekeurd.
11. Contributie 2018.
Het bestuur ziet geen reden om de contributie voor 2018 te verhogen en stelt daarom voor om de
huidige contributie te handhaven. De vergadering stemt hiermee in.
12. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
13. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

