Notulen algemene ledenvergadering gehouden op vrijdag 3 februari 2017
Aanwezig: W. Luchtenburg, J. Schaaphok, H. de Boer, H. v/d Veen, K. de Jong,
J.Kloosterman-Luchtenburg, J. Haan, P. Zijlstra, K. Kobes, H. Nauta, A. Kuperus,
K. ten Have, G. v/d Veen, H. Kroeze, H. Meijer, R. Hamstra, J.J. de Vries
Afwezig met kennisgeving: H. de Groot, G.K. de Vries, S. Snip
Opening:
De voorzitter opent de vergadering.
Notulen ALV 2016:
Dhr. P. Zijlstra had een vraag over het 50+ vissen of iedereen van de groep de wedstrijd moet
afbellen bij het bestuur als de wedstrijd niet doorgaat.
De voorzitter stelt voor dat 1 persoon het bestuur belt als een viswedstrijd niet doorgaat.
De notulen van de ALV van 25 januari 2016 wordt door de leden goedgekeurd.
Bestuurszaken:
Dhr. H v/d Veen treed af Dhr. K. de Jong neemt zijn plek over.
De voorzitter vraagt aan de leden of er nog belangstelling is om de functie van secretariaat over te
nemen maar niemand van de leden reageert.
Volgend jaar zullen er 3 plekken ingevuld moeten worden voor de functie voorzitter, secretaris en
penningmeester.
De voorzitter geeft aan dat er ongeveer 4 keer per jaar een vergadering is.
Omdat niemand van de leden zich aanbied om het bestuur te versterken zal er einde van dit jaar een
extra ALV georganiseerd worden.
Financieel verslag:
De voorzitter gaf tekst en uitleg hoe de ontvangsten en uitgaven waren van de financiële verslagen
het 50 jarig jubileum en het financieel verslag 2016.
Het financieel verslag is dit jaar in twee verslagen gezet dat komt door het 50 jarig bestaan van de
visclub.
50 jarig verslag: de kosten van het secretariaat etc. waren extra hoog i.v.m. proefdrukken te maken
van het jubileumboek, de consumpties waren samen van de viswedstrijd, receptie en de feestavond
’s avonds.
Dhr. G. v/d Veen vraagt of de vishengels over zijn, nee zegt de voorzitter de hengels zijn nog bij de
vereniging en worden gebruikt door de jeugd.
Financieel overzicht 2016: de kosten voor de jeugd vallen wat hoger dat komt door bodywarmers,
T-shirts, spandoek voor de koningsdag.
Onder het secretariaat valt o.a. het drukwerk, inkt, postzegels.
De penningmeester heeft het kopje diversen veranderd in aanschaffingen.
Onder het kopje aanschaffing hoort jubileumboek gebundeld, het bestuur heeft een bindmachine
aangeschaft, weegnetten en weegschalen.
Dhr. H. Nauta vroeg waarom het totaalbedrag financieel verslag 50 jarig jubileum niet overeenkomt
met het eindtotaal op het financieel verslag.
Dit komt omdat in 2015 al ontvangsten en uitgaven waren gedaan.
De voorzitter legt uit dat het geld eerder is ingezameld in 2015 toen heeft het bestuur de bedrijven al
benaderd om de visclub te sponsoren en 12 januari moesten de bedrijven de advertenties inleveren
bij het bestuur.
De voorzitter verteld dat het bestuur ruim onder het budget is gebleven dan verwacht was
voor het 50 jarig bestaan.
De secretaresse leest de brief voor van S. Snip dat hij het financiële gedeelte heeft gecontroleerd.
Aan de penningmeester is decharge verleend.

Jeugdzaken:
Dhr. H. de Boer verteld wat over de jeugd dat er verschillende viswedstrijden zijn georganiseerd, op
de koningsmarkt worden veel vergunningen uitgeschreven voor de jeugd.
De wedstrijden die worden georganiseerd voor de jeugd is veel animo voor.
De koppelwedstrijd is ook goed geslaagd.
Dhr. A. Kuperus had erover om wat meer prijzen te hebben voor de jeugd wanneer wij als vereniging
gevraagd worden om een wedstrijd te organiseren voor een andere vereniging. Door een aantal
prijzen beschikbaar te stellen zet je de naam van de vereniging positief op de kaart.
De voorzitter legt uit dat de visclub de wedstrijd ondersteund en dat de visclub niet gaat over de
prijzen die eruit gedeeld worden dit is aan de vereniging die de wedstrijd organiseert .
De voorzitter legt uit dat het budget van de jeugd dat men daar niet overheen mag komen en als
iemand de visclub benaderd moet die organisatie zelf voor prijzen zorgen.
Dhr. H. Meijer stelde voor om een budget beschikbaar te stellen van 25 euro voor prijsjes, daar gaat
iedereen mee akkoord.
De voorzitter had erover dat er niet in aantal en gewicht meer gevist wordt met de jeugd maar
in centimeters.
De voorzitter legt de leden uit dat de aanhanger van de jeugd aan vervanging toe is om een budget
van €300,00 a €400,00 een nieuwe aan te schaffen de leden gaan akkoord.
Wedstrijden ochtendcompetitie:
De voorzitter stelt voor dat de vissers zelf een onderkomen vinden voor de terugkomst van het vissen
omdat er niet zoveel vissers mee terug gaan naar bijvoorbeeld het dorpshuis. Zo kwam het voor dat
er maar maximaal 3 personen zaten, er is besloten dat ze zelf een oplossing zullen zoeken.
De eerste en de laatste wedstrijd wordt wel bij terugkomst in het dorpshuis gehouden.
Dhr. P. Zijlstra vraagt wie de begintijden bedenkt van de wedstrijden dat is Dhr. H. Meijer.
De plaatsen voor de wedstrijden wordt alleen Stroobos en Visvliet omgeruild.
Wedstrijden avondcompetitie:
De eerste twee wedstrijden worden op dinsdag gehouden omdat er op de maandag wat anders te
doen is.
Wedstrijden 50+vissen:
Dhr. H. v/d. Veen vraagt of het ook mogelijk is om de 50+wedstrijden naar de woensdag te
verplaatsen, na overleg met de leden wordt de 50+wedstrijd gehouden op woensdag.
Rondvraag:
De voorzitter verteld dat het bestuur al 4 jaar bezig is om hulp te krijgen van de leden om samen een
feestavond te organiseren maar men krijgt nooit reactie.
Het bestuur had besloten om geen feestavond meer te organiseren dit i.v.m. de lage opkomst van de
ALV en om menig verzoek aan de leden om iets te organiseren.
de heer Nauta stelde voor om eens in de 5 jaar een feestavond te organiseren en de overige jaren
een ALV te houden met een gezellig nazitten.
Nu is er besloten om 1 keer in de 5 jaar iets te organiseren en in die andere jaren naar de ALV nog
even te blijven natafelen.
De voorzitter eindigt de vergadering en hoopt dat er zich nog mensen aanmelden voor bepaalde
functies in het bestuur.

