Notulen algemene ledenvergadering gehouden op maandag 25 januari 2016
Aanwezig: W. Luchtenburg, H. van der Veen, J. Kloosterman-Luchtenburg, J. Schaaphok,
J. Zijlstra, K. Kobes, T. de Vries, J. Haan, H. Meijer, R. Hamstra, J.J. de Vries, H. van Dijk, H. Nauta
Afwezig met kennisgeving: H. Kroeze, P. Zijlstra, H. de Boer, GK. de Vries, J. Kloosterman,
S.Snip, H. de Groot
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Omdat T. Doomen door gezondheidsredenen moet stoppen met de functie van secretaris neemt J.
Kloosterman-Luchtenburg zijn functie over tot dat er een andere oplossing is gevonden.
Notulen ALV 2015
De notulen van de ALV van 20 februari wordt door de leden goedgekeurd.
Financieel verslag
T. de Vries vraagt waar die advertentiekosten weg komen de voorzitter legt uit dat mensen de visclub
betalen om te adverteren voor het 50-jarig bestaan van de visclub
H. van Dijk vraagt waarom de creditnota niet op het financieel verslag te lezen is Wouter legt uit dat hij
het bedrag bij de vispassen heeft afgetrokken volgend jaar zal het credit van de vispassen vermeld
worden bij de inkomsten van de visclub. (de vispassen worden verrekend met de afrekening van de
federatie)
H. van Dijk wou graag weten wat het kopje diversen inhield omdat nog een ruim begrip heeft
hij had het erover om het kopje diversen uit te splitsen en er materialen van te maken..
H. van Dijk heeft goede waarderingen voor de penningmeester.
H. Meijer vraagt waar de inleg goed voor is voor de jeugd omdat er genoeg geld staat op de rekening
van de visclub als de visclub geen inleggeld vraagt misschien dat er dan meer jeugdleden mee gaan
doen.
Er is besloten om geen inleggeld meer te vragen voor het jeugdvissen.
John vraagt wie het ermee eens zijn om het contributiegeld met €1,50 te verhogen volgend jaar H. van
Dijk ziet er geen noodzaak in omdat er genoeg saldo op de rekening staat volgend jaar wil de visclub
zes nieuwe weegschalen kopen, de feestavond staat gepland op €2250,00.
T. de Vries vraagt zich af moet er wel zoveel geld zijn op de rekening van de visclub.
H. Nauta legt voor om de contributie te verhogen om dat te bespreken in de volgende ALV van 2017.
de leden zijn het ermee eens dan kunnen we zien wat de kosten zijn geweest voor het 50-jarig
bestaan.
H. Nauta stelt voor om adverteerders te vragen voor het kerstnummer om geld binnen te krijgen maar
dat is een paar jaar al afgeschaft.
De secretaresse leest de brief voor van S. Snip dat hij het financiële gedeelte heeft gecontroleerd.
Aan de penningmeester werd decharge verleend.
Bestuurszaken
T. Doomen heeft zijn functie moeten neerleggen wegens gezondheidsredenen.
De voorzitter vraagt de leden wie de functie van secretaris op zich wil nemen niemand meld zich aan.
Jolanda Kloosterman-Luchtenburg neemt de functie eerst waar tot er een oplossing is gevonden.
Jeugdzaken
Dit jaar heeft de jeugd koppelvissen gedaan en dat was een groot succes.
Basisschool de Borgstee heeft een verzoek gedaan om ook op een woensdagmiddag te vissen.
Als er wat gebeurd met het jeugdvissen en er gaat wat kapot dan moet de jeugdleiding dat melden bij
het bestuur de visclub is hiervoor verzekerd.
De visclub telt 61 jeugdleden en voor het komende jaar zijn er vlaggen besteld en een spandoek voor
de kraam van koningsdag in Grijpskerk.
Wedstrijden ochtendcompetitie 2016
De voorzitter geeft uitleg over de viswedstrijd.
16 April is de eerste viswedstrijd en dan mogen alle leden mee doen.
De eerste wedstrijd is het bestuur nog niet uit waar men terug komt vanuit het vissen.
De eerste twee en de laatste twee wedstrijden is tot 13.00 uur vissen.
H. Meijer denkt dat er misschien meer animo voor het vissen is als men de eerste en de laatste
wedstrijd begint in Niezijl en dan met z’n allen beginnen met een bakje koffie.
De leden hebben besloten om de lange wedstrijd elk jaar in Ritsumazijl te willen vissen.
Wedstrijden avondcompetitie 2016
De plaatsen van terugkomst worden aangepast want die kloppen niet.

Wedstrijden 50 plus vissen 2016
De voorzitter legt uit dat er een reservewedstrijd bij staat dan kan er besloten worden of er zes of
zeven wedstrijden wordt gevist.
Diegenen die meedoen aan de wedstrijden die moet aan het bestuur doorgeven als er wat niet
doorgaat of als er wat wordt verplaatst.
Rondvraag
H. Meijer er moet een oplossing komen voor de wedstrijdemmers en weegschalen omdat meerdere
personen een emmer hebben en niet 1 persoon, of dat H. van de Veen en vijf emmers en
weegschalen erbij haalt.
H. Meijer had een voorstel of er bij de ochtend en avondcompetitie elk vijf emmers en vijf weegschalen
aan te schaffen en dat er bij de 50 plussers van elk twee aanwezig zijn.
We hebben besloten dat er voor de ochtendcompetitie de emmers bij H. Van de Veen te laten, bij de
avondcompetitie dat Henry de emmers bij zich houd en bij de 50 plus competitie dat
P. Zijlstra de emmers bij zich houdt.
H. Meijer vindt het jammer om zoveel postzegels te kopen voor de visclub hij had erover om eenmalig
een brief te versturen voor diegenen die het kerstnummer op papier wil ontvangen en dat de rest het
digitaal op de website kan lezen het bestuur heeft een keer een enquête verstuurd en er waren maar
weinig reacties op.
JJ. de Vries had erover welke oudere leden hebben een computer.
JJ. de Vries vraagt wanneer de prijzen uitgedeeld worden maar dat gebeurd einde van de ALV.
De voorzitter eindigt de vergadering en hoopt dat er nog aanmeldingen binnen komen voor het 50
jarig bestaan.

Acties ondernomen door het bestuur na aanleiding van de ALV van 2016 op
punten die aangegeven zijn door leden tijdens de ALV.
1. Het punt creditnota zoals aangegeven door de heer van Dijk is uitgezocht en wij als vereniging
ontvangen van de federatie geen creditnota’s.
deze ontvangen wij alleen voor de VBL’s die wij elk jaar terug sturen, dus niet voor de
vispassen die terug gestuurd worden omdat deze niet betaald zijn.
2. Het punt vermelding diversen aangegeven door de heer van Dijk op het financiële verslag.
Binnen de vereniging wisselen wij na verloop van tijd van bestuursleden, elk nieuwe
bestuurslid zal zijn of haar taak zo uitvoeren dat het voor hem of haar prettig is om te werken
en dat hij of zij dit kan verantwoorden.
De ene penningmeester noemt het “diversen” weer een ander noemt het “overige” als
voorzitter ben ik van mening dat een bestuurslid zijn of haar taken zo moet uitvoeren dat het
makkelijk werken is, en dat er verantwoording afgedragen wordt.
Kijkend naar financiële verslagen van 1999 t/m 2015 is het woord diversen al vaker gebruikt
door penningmeesters.
3. Het punt alles digitaal doen, dit wordt na de zomervakantie opgenomen.
Het bestuur zal dan éénmalig een brief sturen naar de leden waar in staat dat alles digitaal te
vinden is op de website, en voor wie dit niet digitaal kan doen, hij of zij dit schriftelijk door kan
geven en dan zal die persoon de gegevens nog op papier ontvangen.

