Notulen algemene ledenvergadering gehouden op maandag 21 januari 2013
Aanwezig: H. van der Veen, J. Kloosterman-Luchtenburg, J. Schaaphok, W. Luchtenburg, H.
de Boer, P. Zijlstra, J. Zijlstra, K. ten Have, J. Dijkstra, J. Drijfhout, H. Kroeze, K. Weijer,
H. Meijer, A. Kuperus, J.J. de Vries
Afwezig met kennisgeving: S. Snip, H. van Dijk, H. van Dijk, J. Haan, H. Nauta
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
De wintercompetitie is afgeschaft omdat er niet genoeg vissers eraan deelnemen.
De zomercompetitie krijgt daardoor 2 wedstrijden erbij.
Op dit moment telt de visclub 144 leden waarvan 8 leden nog niet hebben betaald en er zijn
2 leden overleden diegenen die niet betalen zullen geroyeerd worden.
De vispas is verhoogd met € 1,50.
Er wordt een moment stilte gehouden voor het overlijden van Dhr. L. Bakker, Dhr. P. van de
Schaaf, B.A. Mulder en Dhr. L. van ’t Riet (erelid)
Dhr. L. van ’t Riet heeft veel voor de visclub gedaan.
Notulen
De notulen van de ALV van 23 januari 2012 worden door de leden goedgekeurd.
Financieel verslag
De voorzitter geeft uitleg over het financieel verslag en vraagt of er nog vragen over zijn.
Dhr. J. Zijlstra vroeg wat de korting vispassen inhoudt, de voorzitter legt uit dat de visclub
€ 1,00 per lid krijgt voor diegene die de vispas betaald, maar die euro zijn we al weer kwijt
aan het versturen van de vispas plus het boekje dat er dit jaar bij zat.
Dhr. J.J. de Vries had een vraag over wat de diversen zijn van € 225,00 de voorzitter zegt dat
voor dat geld een aanhanger, printer en weegschalen zijn aangeschaft.
Dhr. J.J. de Vries gaf de penningmeester een compliment omdat hij het financieel overzicht
er keurig uit zag.
De secretaresse leest de brief voor van Dhr. S. Snip dat hij het financiële gedeelte heeft
gecontroleerd.
Aan de penningmeester is decharge verleend.
Jeugd
De voorzitter leest het verslag van de jeugd voor.
Na een aantal jaren op een laag pitje te hebben gezeten met de jeugd hebben Dhr. H. van der
Veen en Dhr. H. de Boer van de jeugd weer wat moois gemaakt, op 12 Mei heeft de visclub
een middag voor de jeugd georganiseerd in het dorpshuis van Niezijl.
Dhr. H. Kroeze zat daar met zijn visuitrusting en er werden diverse spelletjes gedaan om meer
over het vissen te weten te komen, de jeugd kon ook hun hengel en tuigjes laten repareren.
De jeugd kon ook een visvergunning bemachtigen, in het seizoen er 63 jeugdvergunningen
uitgeschreven.
Dhr. H. van der Veen organiseerde een viswedstrijd voor de basisschool de Triangel.

Er werden 4 viswedstrijden gehouden van de jeugdleden van de visclub 19 personen hebben
hieraan deelgenomen.
Algemeen kampioen was Rick Weijer, Aantal kampioen was Niels Tjoelker en
Gewichtskampioen was Jens Henstra.
Dit kon georganiseerd worden doordat er veel vrijwilligers waren die mee hielpen bij de
viswedstrijden.
Dhr. H. de Boer vroeg of de vrijwilligers dit jaar ook willen helpen met de jeugd, dat willen
ze wel, Dhr. J.J. de Vries gaf aan dat ze hem dan op tijd moeten bellen voor een viswedstrijd.
Dhr. H. Meijer had een voorstel om een kampioenschap voor de jeugd van de Triangel en de
Borgstee te organiseren dat de kinderen zich kunnen opgeven die mee willen doen om daar
een paar wedstrijden voor te organiseren, en de kinderen in te delen in 3 categorieën.
Dhr. H. Meijer had erover of er ook jongens misschien mee willen vissen met de
ochtendcompetitie dan kan de jeugd wel meerijden, of dat ze meedoen met een
avondcompetitie dan zijn ze niet ver van huis af.
Dhr. H. de Boer had een mededeling dat er moet worden vermeld dat de jeugdvergunning niet
meer zijn te verkrijgen bij de fam. van ’t Riet omdat Lammert is overleden.
Visplekken ZC en ZAC
De voorzitter had een voorstel om de ZC uit te breiden met twee wedstrijden en om de 1ste en
de laatste 2 wedstrijden tot 13.00 uur te vissen, de leden gingen akkoord met dit voostel.
Er zijn met de ZC geen stekwedstrijden en sommige datums zijn voorzien van 2 visplekken.
De voorzitter leest de ZC en de ZAC van 2013 voor.
De tapperij kan nog niet na de wedstrijd verzamelen dat is afwachten tot begin maart, maar
het schanshuis kan nog wel, misschien dan de rietlanden een optie is.
Dhr. J. Zijlstra en Dhr. J. Dijkstra denken erover na of er een mogelijkheid is dat de leden na
de wedstrijd in het schanshuis komen.
Dhr. A. Kuperus vraagt of dit het definitieve schema is en de voorzitter beaamt dat.
De voorzitter wil van de A- en B- groep dit jaar 1 groep maken, want er doen hoogstens maar
16 a 20 personen mee.
Dhr. H. Meijer vroeg of er 2 of 3 wedstrijden in aftrek gaan met de ZC, de voorzitter vraagt
de leden en het worden 2 wedstrijden aftrek.
De voorzitter had nog een aanvulling voor de leden om visplekken in te dienen bij het bestuur
dat er ook eens andere viswateren op de lijst komen te staan dan gaat er iemand van het
bestuur naar de visplek kijken of het wat is, lijkt het een mooie visplek dan kan het op de lijst
worden geplaatst.
De voorzitter wil erop letten dat er met de avondviswedstrijden netjes wordt geparkeerd dat
de leden die mee gaan te vissen netjes met de auto aansluiten in de rij, zo niet dan geldt er
diskwalificatie.
Dhr. H. Meijer had een voorstel om een lijst te maken voor het verzamelen van de emmers en
lijsten want dezelfden zijn altijd laat thuis.
Dhr. J.J. de Vries vroeg om voor de ouderen een ochtend- of middagcompetitie te houden
omdat hij ’s avonds meestal laat thuis komt maar de voorzitter zei dat daar geen animo voor is
zoals blijkt uit de enquête van afgelopen er zijn 144 leden en er hebben er maar 27 leden het
formulier ingevuld.
De eindtijden van de ZAC blijven 22.00 uur en Dhr. J. Schaaphok en Dhr. H. de Boer zullen
ervoor zorgen dat ze de mappen zullen meenemen na de wedstrijd.
De voorzitter zal de leden om de buurt de emmer meegeven die daar verantwoordelijk voor is
en dat er om 22.00 uur gewogen wordt en niet eerst de hengelspullen opgeruimd wordt anders
worden de vissen van diegene niet gewogen.

De voorzitter zei dat er ook baars in het leefnet mag, maar baars blijkt een roofvis te wezen en
die wordt niet met de viswedstrijden in het leefnet gedaan.
De voorzitter leest de wijzigingen voor die staan vermeld in het kerstnummer van 2012.
In het volgende kerstnummer wordt een oproep gedaan wie van de ouderen wil vissen op een
doordeweekse dag of middag dat de leden dat zelf mogen aangeven welke dag ze kunnen, en
de wedstrijden te beginnen om 7.00 uur t/m 12.00 uur of ’s middags van 14.00 uur t/m 17.00
uur en dan 1 keer in de 2 weken of 3 weken een wedstrijd te organiseren.
Dhr. H. Meijer had erover om dat op de website te zetten en dat de leden daarop kunnen
reageren.
Rondvraag
Dhr. H. de Boer had een vraag of hij de vrijwilligers dit jaar weer mag vragen voor het
jeugdvissen en dat willen de vrijwilligers wel als ze het maar op tijd te horen krijgen.
De voorzitter wou voor de jeugdwedstrijden € 3,00 inleg doen maar dat zal nog worden
overlegd met het bestuur.
Dhr. J.J. de Vries vroeg of hij ’s avonds om 21.30 uur zijn vis ook mag wegen de voorzitter
geeft er uitleg over dat zijn visgenoten niet alleen komen te zitten er moet minimaal met twee
personen gewogen worden en als er iemand eerder weg wil moet diegene ervoor zorgen dat er
iemand komt wegen bij diegene die alleen overblijft.
Dhr. H. Kroeze had een vraag of er bij de leden die nog niet hebben betaald ook
wedstrijdvissers zitten, de voorzitter heeft de lijst bekeken en er zaten geen wedstrijdvissers
bij.
De voorzitter sluit de vergadering af en wil iedereen bedanken die gekomen is deze avond met
het slechte weer (sneeuw) en nodigt iedereen uit voor de feestavond van 22 februari.
De leden van de ochtendcompetitie worden op de feestavond extra beloond.

