Notulen algemene ledenvergadering gehouden op vrijdag 21 februari 2014
Aanwezig: H. van der Veen, J. Kloosterman-Luchtenburg, J. Schaaphok, W. Luchtenburg,
H. de Boer, P. Zijlstra, J. Zijlstra, KL. ten Have, H. Kroeze, H. Nauta, J. Haan, H. Meijer,
A. Kuperus, J.J. de Vries, GK. de Vries, T. Doomen
Afwezig met kennisgeving: G. van Brouwershaven, S. Luchtenburg, B. Luchtenburg-Huberts,
S.Snip
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Omdat de opkomst elk jaar minder wordt heeft het bestuur besloten om de ALV en
Feestavond op één avond te houden het is kostenbesparend en we houden geld over voor het
50 jarig bestaan.
Er wordt een minuut stilte gehouden voor het overlijden van Dhr. T. Schuurman en Dhr. T.
Rijkens.
Notulen
De notulen van de ALV van 21 januari 2013 worden door de leden goedgekeurd.
Financieel verslag
Dhr. J. Haan heeft een vraag over waarom de visclub een WA verzekering heeft, John legt uit
dat we aansprakelijk zijn voor de jeugd en overige wedstrijden en als er schade wordt
gemaakt.
Dhr. H. Nauta heeft een vraag over de vleesprijzen, diegene die een vleesbon krijgt lopen we
niet meer achterna om de bonnen te brengen we hebben daar geen bezorgers voor.
Diegene die recht heeft op een vleesbon mag hem komen ophalen of ontvangt de bon bij de
eerstvolgende wedstrijd.
De secretaresse leest de brief voor van Dhr. S. Snip dat hij het financiële gedeelte heeft
gecontroleerd.
Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
John heeft een opmerking dat de federatie het geld van de vispassen wil innen.
Veel visverenigingen zijn het er niet mee eens omdat de leden hun vispas krijgen maar dan
niet de contributie aan de vereniging betalen.
Dhr. H. Nauta had een idee dat de federatie het contributiegeld van de vereniging ook
ontvangt en het dan terugstort op de rekening van de desbetreffende visclub, maar daar zit de
federatie niet op te wachten.
Dhr. T. Doomen had een idee om het ledengeld te gebruiken voor activiteiten, maar zo’n hoge
contributie hebben dan ook weer niet.
Bestuur
John legt uit dat we een oproep hebben gedaan voor een nieuwe secretaris/secretaresse en
vraagt wie deze taak op zich wil nemen niemand meld zich aan!!
Later op de avond melde Dhr. T. Doomen zich alsnog aan om secretaris te worden, dit werd
met applaus ontvangen, het is de bedoeling om 3 a 4 keer per jaar te vergaderen het gaat nu
goed gestroomlijnd en als er wat is dan nemen we contact met elkaar op.

Jeugd
John vond het een mooi verhaal van de jeugd in het kerstnummer.
Dhr. P. Zijlstra vroeg waarom er geen uitslagen van de jeugd op de website te vinden waren,
dhr. H. de Boer moet de standen aan de voorzitter doorgeven en die zal het op de website
plaatsen maar dat is dit seizoen niet gebeurd.
Komend jaar zal Dhr. H. de Boer de standen aan de voorzitter doorgeven en dan zal het op de
website geplaatst worden.
De jeugd stond op een laag pitje maar Dhr. H. de Boer en H. van der Veen hebben dit goed
opgepakt om activiteiten te bedenken voor de jeugd, de jeugd is onze toekomst.
Dhr. H. van der Veen organiseert één keer in de 2 jaar dat de jeugd van de triangel een
middagje met elkaar aan het vissen is aan het poeldiep, dit jaar is het weer de planning om
met de jeugd van de school te gaan vissen.
Dhr. T. Doomen had het erover om vanuit de federatie dat er dan iemand op school komt om
les te geven over het vissen ze hebben ook een leuk informatiepakket.
Dit jaar wordt er een middag georganiseerd voor de jeugd.
Dhr. H. de Boer vroeg aan de leden dat de vrijwilligers die zich hebben opgegeven nog steeds
willen helpen bij de jeugd en dat willen ze wel.
Viswedstrijden zomerochtendcompetitie
Het bestuur mocht afgelopen jaar ook wat visplekken bedenken dat valt Dhr. H. Meijer niet
altijd mee om wat op papier te zetten.
Het bestuur is blij dat Dhr. H. Meijer alle standen en dergelijke bij wil houden van het
wedstrijdvissen.
De voorzitter neem de plaatsen en de datums door.
De ZC en ZAC voor 2014 vinden de leden wel goed in elkaar gezet.
Dhr. A. Kuperus vroeg waar vandaan we vertrekken dat stond niet op de lijst maar dat wordt
“de Enk”
Sommige leden hebben liever 10 wedstrijden dan 12 wedstrijden, het bestuur wil dat wel doen
als we dan meer leden aan de waterkant krijgen maar dat is dan ook niet zo.
Dhr. P. Zijlstra zei dat er afgelopen jaar met de eerste wedstrijd maar 4 vissers waren.
Om een vleesbon te krijgen moet je minimaal 4 wedstrijden hebben mee gevist.
Dhr. H. Meijer had een voorstel om in april met de wedstrijden te beginnen en dan om de
twee weken, of een andere manier van vissen aantrekkelijk te maken dat er wel meer vissers
aan de waterkant komen te zitten, het bestuur zal dat met elkaar overleggen, in de volgende
ALV zal dat voorstel aan de leden worden voorgelegd.
De voorzitter begon over dat er een aanmelding is voor wedstrijdvissen voor de 50 plussers
maar we hebben maar 1 aanmelding gekregen en dan kan het niet doorgaan.
Dhr. P. Zijlstra had voor de ALV bij een aantal leden rondgevraagd of ze ook mee willen
doen met het 50 plus vissen, de woensdagmorgen vonden ze geen goed idee maar om te
vissen op een donderdagmorgen daar is wel animo voor van 8.00 uur t/m 12.00 uur.
Diegene die zich aangemeld hebben zijn Dhr. H. Nauta, Dhr. J. Haan, GK de Vries,
P. Zijlstra, G. van Brouwershaven, JJ. De Vries, KL. Ten Have, J. Drijfhout, T. de Vries.
Deze personen zullen met elkaar rond de tafel gaan zitten om 6 visplekken te bedenken voor
het 50 plus vissen.
Het bestuur heeft besloten om de wedstrijd door te laten gaan.

Rondvraag
Dhr. H. Nauta had erover om de leden twee weken voor de ALV een mail te sturen dat er een
vergadering gepland is, John legt uit dat we maar 9 e-mailadressen hebben en dat er met de
enquête maar weinig teruggestuurd is en zo krijgen we geen e-mailadressen.
Dhr. A. Kuperus had een opmerking dat het bestuur moeilijk te bereiken is, De voorzitter zal
de telefoonnummers aanpassen op de site.
Dhr. H. Meijer had erover dat de leden gestimuleerd moeten worden om ergens aan mee te
doen, de voorzitter had erover dat we mensen zoeken die een feestavond willen organiseren
maar niemand meld zich aan.
Dhr. H. de Boer of er mensen zijn die samen het poeldiep schoon willen houden, hij kan zelf
het afval wat er komt afvoeren bij de gemeente en het is een paar keer per jaar, de voorzitter
zal informeren bij waterschap Noorderzijlvest en de secretaresse zal NL doedag nakijken of
de visclub er ook geld voor kan krijgen.
De voorzitter had een voorstel om het kerstnummer te vervangen voor een
Nieuwjaarsnummer dan zijn de vispassen betaald en dat scheelt de visclub een hoop kosten,
Er zitten nogal wat kosten aan verbonden om het kerstnummer en de vispas apart te versturen.
Dhr. P. Zijlstra had erover dat er wel een herinnering in staat om de vispas te betalen en met
het Nieuwjaarsnummer ben je al te laat om te betalen.
Dhr. A. Kuperus had erover om alles na de ALV op te sturen dan zit het verslag en de
wedstrijden etc. er ook in, maar sommige leden willen begin januari de vispas al hebben.
Dhr. H. Nauta had erover om kosten te besparen de vispas op de ALV te geven scheelt een
hoop postzegels, bijvoorbeeld de tweede week januari.
De secretaresse krijgt nog een mooie bloembak omdat ze haar functie neerlegt.
De voorzitter wenst iedereen een gezellige feestavond toe.

