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Notulen ALV HSV Voorwaarts
Notulen
Datum
Genodigden
Aanwezig
Bestuur

ALV HSV Voorwaarts november 2017
14 november 2017
Alle leden en bestuur van HSV Voorwaarts

Dhr. S. Huizenga (voorzitter), dhr. W. Huizenga (penningmeester), Dhr. D.
De Vries, Dhr. J. Dolstra (secretaris) en dhr. C. Eelkema (beoogd secretaris)
Leden 54 leden
Afwezig
Locatie
Schouwburg De Lawei
Opsteller
Bestuur HSV Voorwaarts
Bijlage(n)
-

1. Opening - 20:00
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op de
Algemene Leden Vergadering van Hengelsportvereniging Voorwaarts. Hij stelt een
gezicht voor aan de bestuurstafel, te weten Christiaan Eelkema, de beoogde opvolger
van John Dolstra in de rol van secretaris.
Een bijzonder woord van welkom aan ons erelid Pyt Achenbach die, spijtig genoeg,
net voor aanvang heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn en aan Jouke
Jansma die vanavond uitleg gaat geven over het vangen van grootte roofvissen en dit
ook zal laten zien op het scherm
We zijn blij dat Jouke bereid is gevonden om deze lezing te verzorgen aangezien
degene die eerst gevraagd was om te komen, bleek zijn presentatie niet voor elkaar
te hebben. Hans Boersma is gevraagd, deze kon ook niet en Hans Bijl ging net op
vakantie in deze periode. Toen Jouke gebeld. Het hele verhaal voorgelegd en Jouke
gaf aan dat het geen probleem was om tijdens de ALV een presentatie te verzorgen.
Hij gaf wel aan het kort te willen houden want hij zat op Cyprus. Nou toen hebben we
het gesprek snel beëindigd want de belkosten waren voor Jouke. Over deze kosten
gaan we het gezamenlijk nog wel even over hebben.
Het 90-jarig jubileumfeest was een groot succes. Iets meer dan 530 personen zijn
hierbij aanwezig geweest. En iedereen heeft een leuke avond gehad, daar hebben we
het voor gedaan. We hebben felicitaties en bedankbrieven ontvangen en ook hebben
we De Lawei maar zeker ook Gurbe en freonen een bedankbrief gestuurd voor de
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perfecte organisatie en verzorging van de prachtige avond. We gaan het vanavond
ook hebben over de visrechten in en om Drachten en viswedstrijden voor clubteams.
Vanavond nemen we ook officieel afscheid van een bestuurslid en zullen een
vervanger voorstellen om het bestuur aan te vullen. Voldoende onderwerpen om te
bespreken zoals jullie ook kunnen zien op het scherm. Laten we dus beginnen
2. Notulen van de ALV gehouden in april 2017
De notulen zijn uitgedeeld en liggen ook op de bestuurstafel. Er worden geen vragen
gesteld over de notulen. Iedereen stemt in met de notulen en de opsteller wordt
bedankt.
3. Begroting van HSV Voorwaarts voor het komende jaar (2018)
De begroting ligt ter inzage en is ook te zien op het scherm. De penningmeester geeft
een korte toelichting op de begroting. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om
voorgaande jaren ook op te nemen in de begroting zodat eventuele trends
inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Er wordt toegezegd om te kijken welke
gegevens inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De vraagsteller wordt bedankt voor
deze aanvulling.
Er wordt ingestemd met de begroting zoals deze is opgesteld.
4. Mededelingen en Ingekomen stukken
• Vanuit Sportvisserij Fryslân is het idee geopperd om viswedstrijden te
organiseren tussen alle aangesloten hengelsportverenigingen. Vanuit deze
onderlinge strijd wordt de winnaar (de fryske kampioen) uitgevaardigd naar
de landelijke wedstrijd, dit team krijgt ook nog eens € 500,-. De bedoeling is
om per vereniging vijf personen hiervoor aan te melden. Het zou mooi zijn
dan een aantal leden van ons hiervoor kan en wil aanmelden. De verenging
krijgt voor elke teamaanmelding € 100,-. Deze stellen we graag beschikbaar
aan het team voor aanschaf van voer of andere benodigdheden.
•

De gehouden jeugd snoek dag was ook een enorm succes. Met 37
deelnemers, 17 boten en vijf begeleiders was er voldoende belangstelling. De
jeugd was enthousiast en er werd goed gevangen. De begeleiders worden
hartelijk bedankt. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!

•

De karper uitzet bij Friesche Palen en Bakkeveen is nog niet rond. Hier wordt
hard aan gewerkt maar is gebonden aan allerlei regels. De studiegroep is
gevraagd om dit verder op te pakken.
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•

De visrechten op industrieterrein A7 Zuid is geregeld. Dat valt onder
Opsterland

•

Een ander punt van aandacht zijn om de visrechten van de Smallingerlands
wateren in de landelijke lijst van viswateren te krijgen. De verwachting is dat
dit tijdens de volgende ALV geregeld is.

•

Op dit moment worden er stappen gezet om de website aantrekkelijker te
maken met informatie. De agenda’s en notulen worden op de website
geplaatst. Maar zeker ook de begroting en (financiële)jaarverslagen. Op deze
wijze is dit ook voor leden zichtbaar die niet in de gelegenheid zijn om de
vergaderingen te bezoeken. Enkele documenten zullen enkel voor het bestuur
inzichtelijk zijn. De beoogde secretaris is nu al bezig om de documenten te
ordenen zodat de penningmeester ze op de website kan plaatsen. De
verwachting is dat voor de volgende ledenvergadering de documenten op de
website staan.

•

We zijn ook met de gemeente in gesprek over de overmatige plantengroei in
de gemeentelijke vijvers. De gemeente is in breder verband in overleg met de
betrokkenen om dit probleem aan te pakken. Er worden diverse oplossingen
besproken (uitzet van karpers, kalk, andere wijze van maaien) maar dit kan
niet zomaar plaatsvinden en is ook (weer) aan strenge regels gebonden. Zodra
hier meer over bekend is zullen we dit communiceren.

5. Bestuurswisseling
John Dolstra heeft, met spijt, het besluit moeten nemen om te stoppen met zijn
werkzaamheden voor de vereniging. Hij moet vanwege gezondheidsredenen stoppen
als secretaris van de vereniging.
John is vier jaar geleden in het bestuur gekomen. We vonden je een prettig in de
omgang. Je hebt je best gedaan maar kon, door een verminderde gezondheid, niet
die aandacht aan je taken geven die je graag zou willen. Dat vinden we als bestuur
erg jammer en we willen je bedanken voor je werkzaamheden voor de vereniging en
hopen dat je gezondheid verbetert. John, bedankt voor je inzet en het ga je goed. De
bloemen zijn voor jou.
Het bestuur draagt Christiaan Eelkema voor als opvolger van John Dolstra in de
functie van secretaris. De aanwezigen stemmen per acclamatie in met de benoeming
van Christiaan als secretaris in het bestuur van HSV Voorwaarts.
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6. Sportvisserij Fryslân
Er worden door Sportvisserij Fryslân op diverse wijzen ingezet om de jeugd meer
betrokken te krijgen bij het sportvissen. De jeugdcommissie is helaas opgeheven. Er
worden werkwijzen gezocht die de jeugd aanspreekt en ervoor zorgt dat ze willen
participeren in diverse onderwerpen op visgebied. Ook wordt gekeken welke
jeugdactiviteiten georganiseerd kunnen worden om de jeugd te enthousiasmeren.
We hebben zelf een vismeester binnen de vereniging (Peter Bodenstaff). Om
gezondheidsredenen is het hem niet gelukt om meer vislessen te verzorgen. De jeugd
(en juffen en meesters) reageren erg positief op de vislessen. Als iemand zich
geroepen voelt om vismeester te worden dan kan deze zich melden bij het bestuur.
De volledige opleiding kan gevolgd worden op kosten van de vereniging.
Peter heeft ook een bijeenkomst van Sportvisserij Fryslân bezocht om zaken op het
gebied van jeugd te bespreken. Ook de visactiviteiten zijn hier besproken
7. Pauze
Na dit allemaal besproken te hebben nodigt de voorzitter de aanwezigen uit om even
de benen te strekken en een bakje koffie of thee te gaan halen. Over ongeveer een
halfuurtje gaan we verder met de presentatie van Jouke Jansma.
8. Gastspreker (Jouke Jansma)
Jouke geeft een heldere uitleg en laat een mooi presentatie zien over het vangen van
(hele) grootte roofvissen.
Na afloop bedankt de voorzitter de gastspreker.
9. Rondvraag
Tijdens de rondvraag wordt gesproken over de visrechten in de Deelen.
10. Sluiting - 23:00
De voorzitter start na de rondvraag de verloting die geheel belangeloos door de
hengelsportwinkeliers van Drachten beschikbaar gesteld wordt. Hij bedankt hier de
hengelsportwinkeliers Pets & CO Talsma, Aspius en dierenspeciaalzaak Jan Jonkman
hartelijk voor.
Na de verloting wordt de vergadering gesloten en worden alle aanwezigen hartelijk
bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.
Tot slot wordt genoemd dat de volgende Algemene Leden Vergadering is vastgesteld
op 17 april 2018 in De Lawei.
Wol thús en oant de folgjende kear!

