Notulen algemene ledenvergadering gehouden op maandag 23 januari 2012
aanwezig: H. van der Veen, J. Luchtenburg, J. Schaaphok, W. Luchtenburg, H. de Boer, J. Zijlstra, JJ. de
Vries, H. Meijer, P. Kuperus, K. ten Have, G. van Brouwershaven, J. Drijfhout, R. Kobes, K. Kobes, P.
Zijlstra, L. Bakker, R. van der Veen, T. Schuurman, G.K. de Vries, L. van 't Riet, T. de Vries, H. Nauta,
H. Kroeze
Afwezig met kennisgeving: S. Snip, J. Haan, KL. Weijer
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Het was een leuke feestavond van het 45-jarig bestaan van de visclub en er was een grote opkomst.
Het bestuur heeft overleg gepleegd met Kl. Weijer en Klaas is afgetreden als bestuurslid.
De voorzitter sprak H. de Boer en toen kwam het jeugdvissen ter sprake en John vroeg of Henry het
jeugvissen wou doen.
Er wordt een moment stilte gehouden voor het overlijden van Dhr. J. Datema, Dhr. J. Boersema en Dhr. I.
Kalma.
Notulen
De notulen van de AlV van 17 januari 2011 worden door de leden goedgekeurd.
Dhr. L. van 't Riet vroeg waarom er nog niks in de noordwesthoek heeft gestaan over het jeugdvissen en
waarom hij de jeugdvergunningen nog niet heeft ontvangen dan kan Dhr. L. van 't Riet ze uitdelen aan de
waterkant van het poeldiep aan de kinderen.
De voorzitter geeft hier later uitleg over.
Financieel verslag
De voorzitter geeft uitleg over het financieel overzicht en licht waar deze mogelijk is toe.
De sponsoring was dit jaar hoog vanwege het SNS Fonds en D&U.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van het financieel overzicht.
De secretaresse leest de brief voor van Dhr. Snip dat hij het financiele gedeelte heeft gecontroleerd. Aan
de penningmeester werd decharge verleend.
Herinvoering bulletin
De voorzitter geeft uitleg over het bulletin.
Er komen allemaal nieuwtjes en standen in en een mopje.
Het bulletin wordt gemist en het zal leuk zijn om het bulletin terug te laten komen.
Het probleem wordt dat er maar 2 bezorgers zijn en qua bezorging zouden er toch 2 personen erbij moeten
komen of de bulletins worden verstuurd.
De totale kosten komen neer op € 227,80 enveloppen en ongeveer 960 bulltins per jaar laten afdrukken.

De voorzitter vraagt de leden hoe zij erover denken.
Dhr. R. Kobes vraagt hoeveel kantjes het bulletin heeft de voorzitter zegt dat het 2 kantjes heeft.
Dhr. JJ. de Vries vroeg hoeveel leden er een computer hebben.
Dhr. L. Bakker vroeg om de bulletins per email te versturen maar dar zit ook weer een nadeel aan als het
email wordt veranderd en niet wordt doorgegeven.
Dhr. H. Meijer had een voorstel om 50 bulletins te versturen dat zijn dan de buitendorpen om dan te
reageren of diegene het bulletin willen ontvangen dan moet diegene dat doorgeven per post of per email.
Dhr. G. van Brouwershaven vind het jammer van het geld want alle leden hebben daar geen behoefte aan.
Er is besloten met de leden om het bulletin zowieso 1 keer uit te geven en dan te kijken wat voor reacties
er op komen.
Dhr. L. van 't Riet vroeg of de standen ook verstuurd worden maar dat is niet het geval.
Dhr. R. Kobes wil wel in Niezijl bezorgen en dhr. P. Zijlstra wil wel in Grijpskerk bezorgen.
Contributie 2013
Het bestuur heeft een voorstel om de contributie met € 1,50 te verhogen de voorzitter geeft hier uitleg over
dat er een potje wordt gemaakt voor het 50 jarig bestaan van de visclub en dat de bulletins worden
verstuurd.
De voorzitter vraagt aan de leden of er iemand bezwaar heeft tegen een contributieverhoging, niemand
was erop tegen dus bij deze gaat de contributie omhoog met € 1,50.
Bestuur samenstelling
Kl. Weijer is afgetreden als bestuurslid voor de jeugd en de voorzitter vraagt de leden wie er bezwaar
heeft dat H. de Boer in het bestuur treedt, niemand heeft bezwaar.
De voorzitter zegt tegen de leden dat we nu een topteam hebben met 5 personen, het kerstnummer ligt in
augustus al voor 90 procent in elkaar.
De wissseling van het bestuur is 3 jaar maar het bestuur maakt het vol tot het 50 jarig bestaan maar dan
moeten er met het 49 jarig bestaan 2 personen binnen het bestuur treden.
Jeugd
Het bestuur wordt er steeds op gewezen wat er allemaal niet gebeurd.
De jeugd is verknalt het staat op een laag pitje.
Kl. Weijer verzuimt en Hielke van der Veen bouwt alles op.
De jeugdmiddag is al 2 jaar doorgeschoven.
Hielke en Henry zullen het samen oppakken dat het jeugdvissen weer op de rails komt.
Nu gaan we met zijn allen naar de grote zaal waar spullen staan uitgestald van de jeugd en daar geeft de
voorzitter uitleg over.
Het voorstel is om de jeugdmiddag in mei te houden dan is er meer om voor te bereiden.
Dhr. H. Kroeze wil dan wel helpen om dan alles klaar te zetten voor de jeugd.
Vrijwillegers kunnen zich opgeven bij Henry.
Dhr. G. van Brouwershaven had erover dat Kl. Weijer nooit heeft geweten wat de functie inhield dat het

bestuur hem heeft laten zwemmen.
De jeugd heeft aanpak nodig.
De voorzitter heeft vertrouwen in Hielke en Henry.
ALV en Feestavond
Het bestuur heeft een verzoek aan de leden voor de feestavond of er 2 personen zijn die de feestavond
willen organiseren voor minimaal 3 jaar, niemand meld zich aan.
Voorstel is om de feestavond en de ALV op dezelfde avond te doen.
De voorzitter vraagt wie ervoor is Dhr. L. van 't Riet is tegen en de rest van de leden stemmen niet. Dan
wordt het de prijsuitreiking en voor de rest niks.
Het bestuur kan niks meer bedenken.
Dhr. L. van 't Riet dacht dat een toneelstuk wel gezellig zou wezen dan moeten de leden zich eerst
opgeven of diegene komt dan kan het bestuur beslissen of er genoeg mensen komen om dan een
toneelstuk te doen, Dhr. J. Zijlstra had het over muziek.
Dhr. H. Meijer vroeg wie er ideeen heeft voor de feestavond want de laatste drie jaar heeft het nogal geld
gekost om een feestavond te organiseren.
Dhr. G. van Brouwershaven had erover om de komende 4 jaar de feestavond wat te beperken om dan wat
geld over te houden voor het 50 jarig jubileum.
Het bestuur heeft met de leden besloten om een budget vast te stellen van € 700,00 voor het organiseren
van een feestavond voor 2013.
Visplekken ZC, ZAC, WC
De voorzitter had een vraag aan de leden wie de wedstrijdagenda wil maken voor ZC, ZAC, WC.
Niemand reagerde daarop.
Tot 1 oktober is er de mogelijkheid om visplekken door te geven.
Na 1 oktober geen discussies meer over de visplekken.
De voorzitter vroeg Dhr. H. Meijer of hij voor 2013 het wedstrijdschema ook wil maken dat wou Dhr. H.
Meijer wel.
Voor de wedstrijd van 14 april zijn er extra prijzen beschikbaar iedereen mag deze wedstrijd mee doen.
ZC voorstel om de eerste en de laatste een uur langer te vissen.
De leden zijn het ermee eens.
De wedstrijd van 18 juni Kommerzijl wordt Munnekezijl.
Dhr. J. Drijfhout wil tot 21.30 uur vissen en dan de vissen wegen.
Dhr. R. Kobes wou wel een half uur eerder beginnen.
Wintercompetitie
De voorzitter zegt dat de winnaars van 2011-2012-2013 al bekend zijn want er doen maar drie personen
mee aan de wintercompetitie, of de zomercompetitie 2 ervoor en 2 erna en dan de wintercompetitie
afschaffen.
Er moeten minimaal 7 deelnemers zijn voor de wintercompetitie anders wordt de wintercompetitie
afgeschaft.
Dhr. R. Kobes vindt het jammer dat het wordt afgeschaft.

Dhr. H. Meijer vroeg wie mee wil doen voor de wintercompetitie 2013 moet zich opgeven.
Als er te weinig mensen zijn voor de wintercompetitie de zomercompetitie uit te laten breiden met 1
wedstrijd ervoor en 1 wedstrijd erachteraan.
Het bestuur zal bij het bulletin een papier erbij doen dat de leden zich kunnen opgeven voor de
wintercompetitie 2013 en dat geldt ook voor de zomercompetie 2012.
Rondvraag
Dhr. R. Kobes zegt dat hij met de wintercompetitie 3 wedstrijden niet mee kan doen maar daar kan het
bestuur niets aan doen.
In maart kunnen de leden voor de wintercompetitie doorgeven welke datums ze niet mee kunnen vissen.
Voor de wintercompetitie kan de agenda nog wel aangepast worden omdat er toch niet veel meedoen.
Dhr. L. van 't Riet bedankte voor het kerstnummer, en hij vond het jammer dat de records er niet in staan
van de zwaartste vis etc.
Dhr. H. de Boer vroeg of er nog vrijwilligers zijn voor de jeugd de volgende mensen hebben zich
aangemeld: Dhr. J.J. de Vries, Dhr. L. van 't Riet, Dhr. A. Kuperus, Dhr. P. Zijlstra,
Dhr. G. van Brouwershaven, Dhr. H. Kroeze en Dhr. R. Kobes.
Dhr. H. Meijer had er over hoe we leden aan de waterkant kunnen krijgen en hoe we vissers bij de visclub
krijgen.
De voorzitter wou wel meer actieve vissers bij de visclub hebben van buiten de gemeente Grijpskerk.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de feestavond van 10 februari.

