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Notulen ALV HSV Voorwaarts
Notulen
Datum
Genodigden
Aanwezig
Bestuur

ALV HSV Voorwaarts april 2018
17 april 2018
Alle leden en bestuur van HSV Voorwaarts

Dhr. S. Huizenga (voorzitter), dhr. W. Huizenga (penningmeester) en dhr.
C. Eelkema (secretaris)
Leden 48 leden
Afwezig
Locatie
Schouwburg De Lawei
Opsteller
Bestuur HSV Voorwaarts
Bijlage(n)
-

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op de
Algemene Leden Vergadering van Hengelsportvereniging Voorwaarts.
Een bijzonder woord van welkom aan ons erelid Pyt Achenbach en aan Gooitsen
Hager van Sportvisserij Fryslân.
Hoewel in de advertentie staat dat Frans Bijl komt als gastspreker is het toch echt
Hans die we mogen verwelkomen als gastspreken. Hartelijk welkom Hans en excuses
voor de verbastering van je naam. Hans gaat ons vanavond, na de pauze, bijpraten
over de natuur en heeft ter illustratie prachtige dia’s meegenomen. We hebben hier
hoge verwachtingen van, we hopen dat Hans die waar kan maken.
Er is gekozen om de huisstijl van HSV Voorwaarts aan te passen naar de huidige
maatstaven en vanavond zal de presentatie in nieuwe stijl te zien zijn.
U hebt de agenda al op website in kunnen zien, voldoende onderwerpen om te
bespreken zoals ook te zien is op het scherm. Laten we dus beginnen.
Voor we beginnen nog een mededeling van huishoudelijke aard, de nazit is vandaag
helaas niet mogelijk. Dit omdat we de enige in het pand zijn.
2. Notulen van de ALV gehouden in april 2017
De notulen zijn uitgedeeld en liggen ook op de bestuurstafel ter inzage. De
belangrijkste onderwerpen zijn respectievelijk: de bestuurswisseling, de begroting
voor 2018, overmatige plantengroei in de vijvers en de tips over aanvullende
gegevens die opgenomen kunnen worden in het jaarverslag.
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Na de toelichting worden er verder geen vragen gesteld over de notulen. Iedereen
stemt in met de notulen en de opsteller wordt bedankt. Deze definitieve versie wordt
beschikbaar gemaakt op de website.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken
• Afdracht aan Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Fryslân; Vanuit
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Fryslân is aangegeven dat beiden de
afdracht van de verenigingen aan de federatie vanaf 2019 met € 1,- per lid
verhogen. Als belangrijkste reden hiervoor is aangegeven dat ze zonder deze
verhoging geen sluitende financiële huishouding kunnen garanderen.
Als bestuur vinden we dat wij deze extra afdracht door dienen te bereken aan
onze leden. We zijn nu een gezonde vereniging, maar dat willen we ook in de
toekomst nog zijn. Omdat we vissen voor iedereen bereikbaar willen houden
is het zo dat we met aandacht kijken om de contributie zo laag mogelijk te
houden en voeren we niet elk jaar een verhoging door.
Na een vraag over de noodzaak van deze verhoging en de beantwoording
zoals hierboven weergegeven wordt met een meerderheid van stemmen de
verhoging per 2019 van € 2,- per lid goedgekeurd.
•

Statuten, huishoudelijk reglement en gedragscode bestuurders; Als bestuur
hebben we gekeken naar de statuten, huishoudelijk reglement en een
gedragscode voor bestuurders. De huidige documenten zijn (enigszins)
verouderd. Vandaar dat we gemeend hebben deze documenten bij te werken
naar de standaard zoals die beschikbaar gesteld is door Sportvisserij
Nederland.
Doordat we niet in de gelegenheid gesteld zijn om deze documenten tijdig te
verstrekken is de vraag of deze nu vastgesteld kunnen worden met een
toelichting op de aanvulling of dat deze tijdens de volgende ALV vastgesteld
dienen te worden. De wens is geuit om de documenten volledig door te
nemen.
Het besluit is genomen om deze documenten tijdens de volgende ALV ter
vaststelling voor te leggen aan de leden. De documenten zullen als concept op
de website beschikbaar gesteld worden.

•

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Op 25 mei 2018 wordt
de AVG actief. De AVG is een vervanger van de WBP. In deze wet staat
omschreven op welke wijze er omgegaan wordt met de privacy van gegevens
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zoals naam, adres, telefoonnummer et cetera. Ook voor onze vereniging heeft
dat gevolgen.
We hebben hiervoor al diverse documenten opgesteld zoals een
bewerkersovereenkomst en een overzicht van welke gegevens we opslaan en
bewaren en met welke redenen.
Vanuit Sportvisserij Nederland verwachten we nog een aantal documenten
aangeleverd te krijgen en hebben de door ons opgestelde documenten ter
beschikking gesteld aan Sportvisserij Fryslân. Op deze wijze kunnen we elkaar
als vereniging(en) ook verder helpen.
4. Sportvisserij Fryslân
• Presentatie HSV Voorwaarts; Sportvisserij Fryslân heeft ons gevraagd om
tijdens een door hun gehouden regiobijeenkomst een presentatie te
verzorgen over onze vereniging. We hebben een mooie presentatie gemaakt
en tijdens de bijeenkomst uitleg gegeven over onze aanpak en de wijze
waarop we de goede contacten met de gemeente onderhouden. Wij houden
goede contacten met de diverse partijen omdat we niet alleen met een goed
plan komen maar ook het geld hebben om hieraan mee te betalen.
•

Fisk en Wetter; Wij maken gebruik van Fisk en Wetter om zaken over de
vereniging met onze leden te delen. We denken dat het een goede manier is
om gezamenlijk de kosten (€ 0,75 per lid) te dragen en vanuit een uniforme
wijze als verenigingen met onze leden informatie te delen.
Er zijn verenigingen die een eigen blad hebben en hiervoor een vergoeding
willen hebben. Hier is door Sportvisserij Fryslân negatief op geantwoord. Bij
de afwijzing hebben ze wel aangegeven de andere verenigingen te vragen of
en op welke wijze ze met Fisk en Wetter door willen laten gaan.
Er wordt unaniem door de leden aangegeven dat ze deze wijze van
informatiedeling willen houden. Deze boodschap brengen we over aan
Sportvisserij Fryslân.

5. Verslag financiële commissie
Ons voormalig bestuurslid John Dolstra heeft de financiën gecontroleerd en doet
verslag van zijn bevindingen. Hij geeft tevens de tip om nog eens goed te kijken naar
de verschillende rekeningen en misschien een andere werkwijze in overweging te
nemen.
John wordt bedankt en de penningmeester wordt decharge verleend.
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6. (Financieel) jaarverslag 2017
We zijn er trots op om u het (financieel) jaarverslag in nieuwe stijl te mogen
presenteren. Voordat we een toelichting geven op het verslag en eventuele vragen
mogen beantwoorden als eerste de complimenten aan de heer Frieswijk voor het
drukken van het verslag in deze vorm en de tips voor de opmaak.
De belangrijkste onderwerpen zijn de nieuwe opmaak/ stijl, de bestuurswisseling, de
financieel gezonde positie van onze vereniging, de toelichting over de vereniging, de
vissteigers aan de Drait en het 90-jarig bestaan van onze vereniging.
Na de toelichting wordt het (financieel) jaarverslag door de leden goedgekeurd.
7. Benoeming financiële controlecommissie
De heer John Dolstra is benoemd als lid van de financiële commissie. De heer
Rusticus heeft zich aangemeld voor volgend jaar. Hartelijk dank hiervoor. We zullen u
volgend jaar benaderen.
8. Afscheid bestuurslid
Na negen jaar in het bestuur te hebben gezeten neemt Date vandaag officieel
afscheid. Wij danken date hartelijk voor zijn inzet en wensen hem alle goeds voor de
toekomst. Er zal in de toekomst nog wel contact zijn met hem vanwege zijn functie
bij de gemeente.
9. Pauze
Na bovenstaande onderwerpen besproken te hebben, is het tijd voor een korte
pauze. De voorzitter nodigt 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 Hans Bijl.
10. Gastspreker (Hans Bijl)
Hans geeft een leuke uitleg en laat prachtige dia’s zien over vlinders. Na afloop
bedankt de voorzitter de gastspreker voor zijn verhaal.
11. Rondvraag
Er wordt geïnformeerd of kalk in de vijvers helpt tegen overmatige plantengroei in
vijvers. Hierop is aangegeven dat het nog niet duidelijk is wat wel en wat niet werkt.
We mogen als vereniging niet ‘zomaar’ dingen proberen van gemeente en
waterschap. Door de gemeente is aangegeven dat er een projectgroep samengesteld
is waarin alle partijen bijeengebracht zij om te kijken wat de beste oplossing is.
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Gevraagd wordt naar het aantal mee te nemen snoekbaarzen. Het aantal mee te
nemen snoekbaarzen in Friesland is twee. Tevens geldt een minimummaat van 42
cm. en een maximum maat van 70 cm. voor snoekbaarzen. Voor alle gevangen
snoekbaars geldt dat deze beneden en boven de aangegeven maat, teruggezet dient
te worden.
Tevens is vanuit Sportvisserij Fryslân aangegeven dat er een meting gedaan wordt
naar de snoekbaars stand.
Bij de trailerhelling het Djippe gat is er veel zwerfvuil, waarschijnlijk omdat een
vuilnisbak ontbreekt. De vraag zal bij de gemeente uitgezet worden met het verzoek
om een vuilnisbak te plaatsen bij de trailerhelling.
12. Sluiting
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.
Er is besloten om niet alleen cadeaubonnen te verloten, er zijn ook enkele leuke
cadeaus gekocht. Jammer dat besloten is dat het bestuur niet meer meedoet aan de
verloting.
Na de verloting wordt de vergadering gesloten en worden alle aanwezigen hartelijk
bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.
Wol thús en oant de folgjende kear!
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