Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op maandag 17 januari 2011
Aanwezig: Aanwezig:K.Weijer,W.Luchtenburg,J.Schaaphok,J.Luchtenburg,G van
Brouwershaven,H Meijer,A Kuperus,H Kroeze,L van’t Riet,G K de Vries,H van der Veen,R
Kobes,K Kobes,P Zijlstra,J Zijlstra,J Dijkstra,H Nauta,D Nauta,JJ de Vries.
Afwezig met kennisgeving: S. Snip en H. van Dijk
Opening
Dhr Schaaphok opent de vergadering.
Het is een mooi jaar geweest zoals het wedstrijdvissen en dat we hier met een voltallig
bestuur zitten.
Na een aanloopperiode van het bestuur functioneert het bestuur naar behoren.
De voorzitter voegt na punt 5 nog een agendapunt toe gebruik dorpshuis.
Er wordt een moment stilte gehouden voor het overlijden van Dhr. Hamstra en Dhr.
Dijksterhuis.
Notulen
De notulen van de ALV van 18 januari 2010 worden door de leden goedgekeurd en
ondertekend door de voorzitter.
Dhr. Zijlstra had nog een opmerking over de website dat die de ene keer wel te lezen is en
de andere keer niet, hij vroeg of de website af en toe kan worden bijgewerkt.
De leden kunnen de veranderingen mailen naar Jolanda dan wordt het bekeken en
doorgestuurd naar John.
Financieel verslag
De penningmeester W. Luchtenburg geeft uiteg over het financieel overzicht en licht waar
deze mogelijk is toe.
Klaas krijgt €150,00 voor de jeugd dat is opgelopen met de oranjevereniging van 30 april
2010 omdat Klaas er alleen voor stond.
Een lid heeft zijn contributie niet betaald voor dit jaar, er is besloten door de leden en het
bestuur om het geld terug te storten en de vispas terug te sturen naar de federatie en het lid
te laten royeren.
Jolanda leest de brief voor van Dhr. Snip dat hij het financiële gedeelte heeft gecontroleerd.
Hier waren geen opmerkingen over.
Dan werd de penningmeester decharge verleend.
Bestuur:aftreden algemeen adjunct en nieuwe algemeen adjunct
Gerrit heeft 1 jaar meegedraaid als algemeen adjunct en bedankt hiervoor.
De voorzitter vraagt aan de leden wie die taak op zich wil nemen maar niemand biedt
zich aan.
Er is vorig jaar een draaiboek gemaakt voor de bestuursfuncties die bij elke functie horen,
dan weet diegene die er nieuw inkomt wat zijn of haar taken zijn.
Dit jaar laat het bestuur de functie algemeen adjunct even rusten.
Als er geen nieuw algemeen adjunct naar voren treedt moet er in de volgende ALV veel
worden besproken.
Gebruik dorpshuis
Dhr. Schaaphok geeft even uitleg over het gebruik van het dorpshuis, voorheen werd er
zaalhuur betaald nu is dat niet meer zo, nu liggen er papieren onder de bar om daar de
consumpties op te schrijven en zo krijgt de penningmeester eenmaal per maand een
rekening.
Dhr. Schaaphok vraagt aan de leden om achter de bar te staan want daar zijn vrijwilligers
voor nodig.

Dhr. Zijlstra vraagt of iedereen zomaar achter de bar mag staan, nee zegt John diegene
heeft wel papieren nodig en die verstand/ bevoegd is met het algemeen drankgebruik.
Dhr. Zijlstra vroeg zich af om ’s morgens voor een viswedstrijd samen koffie te drinken dan
samen alles opruimen en als alles is opgeruimd samen naar de waterkant te gaan.
De 1ste ZOC is in Niezijl 2 april.
De laatste ZAC is in Niezijl 18 juli.
Dhr J. Zijlstra en Dhr. JJ. De Vries willen de feestavond wel organiseren.
Feestavond
In april bestaat de visclub 45 jaar er is besloten om de feestavond op 15 april te houden om
20.00 uur in de kleine zaal van het dorpshuis.
Dhr. Schaaphok had een verzoek aan de leden om wat extra te doen op de feestavond, de
begroting is globaal gezien €700,00, de leden zijn hiermee eens.
Er wordt in februari een brief verstuurd naar de leden dan kunnen ze zich opgeven dan weet
het bestuur hoeveel personen er komen.
De begroting wordt uitgewerkt voor Dhr. L.B. van ’t Riet, hij heeft binnenkort een gesprek met
het SNS Fonds.
Wedstrijdschema 2011, ZOC, ZAC, WC, en indeling ZAC
Dhr. Schaaphok had een voorstel voor envelop trekken en aan het einde van de wedstrijd
weer een envelop trekken voor de volgende wedstrijd.
ZAC om dan om 18.30 uur tot 22.00 uur te vissen of om 21.45 uur verzamelen op de
verzamelplek om de vis te wegen.
Er is besloten met de ZAC om in groepjes te vissen er zijn dan 5 visplekken beschikbaar en
dus ook 5 emmers, eerst wordt de eerste emmer met plek genoemd.
Iedereen die daar wil vissen moet bij deze emmer verzamelen.
Daarna is de volgende plek aan de beurt. Het is dan niet meer mogelijk om nog bij de vorige
visplek aan te sluiten.
Er is besloten om de eerste winterwedstrijd op 7 januari 2012 te houden.
Dhr. Schaaphok had nog een mededeling over Dhr. Datema die ziek is als hij mee wil doen
met de ZAC mag hij als eerste een plekje uitzoeken en dan zit Dhr. G. van Brouwershaven
bij hem.
De leden zijn ermee eens.
Rondvraag
Dhr. De Vries geeft aan dat hij het kerstnummer er goed uit zag zien.
Dhr. Kroeze vroeg zich af of Klaas nog hulp nodig heeft voor de jeugd.
Dhr. Kuperus, Dhr. Meijer en J.J. de Vries willen af en toe wel meehelpen indien nodig.
Dhr. L.B. van ’t Riet raadde aan om een keer wat in de Noord westhoek te zetten over de
visclub en dan met name de jeugdafdeling.
Dhr. Kuperus had een voorstel om A4 bij scholen te hangen voor het jeugdvissen met de site
van de visclub erop.
Dhr. L.B. van ’t Riet wil wel jeugdvergunningen verstrekken aan de jeugd die graag mogen
vissen.
De leden verwachten problemen met de baggerwerkzaamheden op 2 april in Niezijl met de
viswedstrijd.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

