Vergadering HSV De Goede Vangst Extra ledenvergadering 25 september 2017

Aanwezig: H. de Boer, W. Luchtenburg, R. Kobes, K. de Jong, HJ KloostermanLuchtenburg, G. de Vries, H. v/d Veen, P. Zijlstra, J. Zijlstra, J. Haan, H. Meijer, A. Kuperus,
K. Kobes,
H. Nauta, K. ten Have, De Vries, R. Hamstra
Nieuw bestuur:
R. Kobes opent de vergadering en leest de brief van John Schaaphok voor die hij heeft
opgesteld voor deze vergadering omdat John wegens privé omstandigheden niet aanwezig kan
zijn op deze extra ALV.
Vanavond moeten er twee nieuwe bestuursleden komen zo niet dan wordt onze vereniging
een slapende vereniging en dat zou zonde zijn.
Dhr. R. Kobes vraagt de leden wie wil toetreden tot het bestuur.
Dhr. A. Kuperus vraagt dhr. R. Kobes of hij de nieuwe voorzitter wil worden.
Dhr. H. Meijer vraagt wanneer er een nieuw bestuur benoemd worden is dat vanavond of
begint het vanaf 1 januari 2018.
Dhr. R. Kobes heeft besloten na een discussie nadat is gebleken dat Dhr. J. Schaaphok al had
bedankt als lid het voorzitterschap wel voor een jaar interim voorzitter wil worden.
Dhr. H. Meijer vraagt aan Dhr. W. Luchtenburg als hij stopt als penningmeester of hij dat
netjes wil overdragen aan de volgende persoon die het wil overnemen dat doet hij wel.
Dhr. H. Meijer stelt voor om nog een bestuurslid in het bestuur te doen die mee beslist indien
nodig.
Dhr. R. Kobes vraagt aan Dhr. H. Meijer hoe het nu verdergaat met de website van de visclub
als er een nieuw bestuur komt.
Dhr. H. Meijer wil daar wel naar informeren.
De vraag is nog of Dhr. J. Schaaphok de website af wil staan of dat het bestuur een nieuwe
website moet maken maar daar wil Dhr. H. Meijer wel mee helpen.
Dhr. R. Kobes vraagt de leden dat er een nog wel een nieuwe secretaris bij moet komen in het
bestuur.
Dhr. H. Meijer wil geen secretaris worden, hij wil desnoods wel op de achtergrond meehelpen
en legt uit wat het secretariaat inhoud.
Dhr. P. Zijlstra wil het secretariaat wel overnemen met hulp van Dhr. H. Meijer.
Rondvraag
Dhr. H. Meijer vraagt nog wie de functie wil om het bestuur bij te staan indien nodig dat wil
Dhr. A. Kuperus wel doen.
Dhr. H. Meijer vraagt Dhr. W. Luchtenburg of hij erover na wil denken of hij penningmeester
wil blijven of dat volgend jaar iemand het anders het overneemt.
Tijdens de vergadering is besloten dat Dhr. R. Kobes interim voorzitter wordt voor 1 jaar,
dat Dhr. P. Zijlstra secretaris wordt met hulp van Dhr. H. Meijer,
Dhr. A. Kuperus ook in het bestuur komt zonder functie.
Dhr. R. Kobes sluit de vergadering.

