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Notulen algemene ledenvergadering gehouden op maandag 4 februari 2019
Aanwezig: R. Kobes, P. Zijlstra, H. de Boer, A. Kuperus, W. Luchtenburg, J Haan, Kl. ten Have,
Kl. Kobes, J.J. de Vries, R. Hamstra, H. Meijer, A. de Boer, Hielke v/d Veen, H. van Dijk,
R. de Haan, H. Kroeze en H. Nauta die iets later kwam.
Afwezig met kennisgeving: Kl. de Jong, N.J. van der Vorm, Hidde v/d Veen, G.K. de Vries.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Mededelingen
Ingekomen stukken twee:
Federatief Clubkampioenschap 2019; Meedoen? Hier was geen animo voor.
Cursus viscoach en vismeester bij de federatie Sportvisserij Groningen Drenthe 2019.
Hier hebben Henry en Anco de Boer zich voor opgegeven om de cursus viscoach te volgen.
Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG. Met andere woorden
Privacyverklaring. Hier een kleine toelichting met de mededeling dat er werk was verricht
door het bestuur. Verder komt dit met een apart icoontje op de website.
Zodat het voor iedereen te lezen is.
Notulen
De notulen van de ALV van maandag 5 februari 2018 worden door de leden goedgekeurd.
Met de opmerking dat ook Klaas Kobes op deze avond aanwezig was.
Huishoudelijk en Wedstrijdreglement
Hier en daar nog een kleine aanpassing dit wilde Harry wel voor ons doen.
Verder was het goed gekeurd.
Contributie wordt niet verhoogd.

Website
Ook hier even een toelichting van Henk van Dijk hoe we verder moeten.
Onze website beheerder laat ons nog weleens even wachten met de gegevens die we
door geven om op de site te zetten. Henk zal Dhr. Wilts nog eens benaderen.
Bestuurszaken
Roelf treedt af als voorzitter niemand heeft zich als kandidaat aangemeld.
Ook vanavond stel zich niemand beschikbaar als voorzitter.
Eigenlijk hebt je geen bestaansrecht als er geen voorzitter, secretaris of een
penningmeester aanwezig zijn.
We zullen als overige bestuursleden om de tafel moeten zitten. Hoe nu verder?
Piet bedankte Roelf voor de inzet van het afgelopen jaar als voorzitter.
Financieel verslag
De penningmeester H. van Dijk gaf uitleg over het financieel overzicht.
En vertelde dat het er wel goed uit ziet.
Nadat boekhoudkantoor Sjack Snip de ter hand gestelde stukken gecontroleerd had,
verklaarde Dhr. Snip dat we op de ledenvergadering de Dhr. van Dijk decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
Herman vraag als iemand niet betaald heeft wat dan.
Henk vertelde dat de Federatie de regel heeft, om in het laatst van februari nog een
herinnering te sturen. Wordt er dan niet voldaan volgt er een uitschrijving van de Federatie.
Anco vraag hoeveel leden er niet hadden betaald dat waren er achttien. Ieder jaar verliezen
we weer wat leden.
Onze leden zijn verdeeld over achttien plaatsen. In de leeftijd van zestien tot zesentachtig
jaar.
Jeugdzaken
Henry vertelde dat ze vijf keer hadden gevist met de jeugd en aankomend seizoen gewoon
verder gaan. Bij de jeugd wordt op lengte gevist ze moeten dan zelf meten en het op
schrijven. Op deze manier worden ze meer bij betrokken.
Verder wordt de jeugdvergunning via de Federatie aangevraagd.
Voorstel competitie wedstrijden
Roelf heeft voor dit seizoen en overleg met Harry de competitie samen gesteld.
Er werd nog wel een voorstel gedaan om alle zaterdags de wedstrijden vrij te geven om
te vertrekken. Maar dit zagen we toch niet helemaal zitten.
Wel werd besloten om minimaal acht personen te hebben om naar afloop van de wedstrijd
naar het dorpshuis te gaan. Piet zal het met Anneke Rozema overleggen.
De woensdag competitie wordt uitgebreid met twee wedstrijden van zes naar acht

competitiewedstrijden de zes beste tellen mee in de eindrangschikking.

Verder werden de datums en wedstrijd plaatsen voor de competities goed gekeurd.
Voorstel Bokalen
Korte uitleg van Piet dat er foto’s zijn gemaakt van de Bokalen.
De bedoeling is om dit op de website weer te geven met een icoontje van
Kampioenen en Erelijsten.
Men komt nu niet meer definitief in het bezit van deze bokalen bij 3 X achter elkaar te
winnen of 5 X in totaal de betreffende bokaal gewonnen te hebben. Deze blijven in het bezit
en eigendom van de visclub.
Je kunt op de website zien wie de bokalen heeft gewonnen.
Uitreiking Oorkondes
Roelf had voor deze avond Henk gevraagd om de oorkondes uit te reiken.
Deze avond hadden we drie leden die 50 jaar lid waren van onze club en even in het
zonnetje werden gezet. Dit waren de heren Kl. Kobes, W. Luchtenbrug en N.J. van der Vorm.
Ook de leden die een paar jaar geleden waren vergeten kregen een Oorkonde
Kl. ten Have, R. de Haan, R. Kobes en P. Zijlstra bovendien kreeg iedereen nog een VVV bon.
Prijsuitreiking
Roelf feliciteerde hier de kampioenen van het afgelopen jaar en gaf hun daar bij hun wel
verdiende bokaal. Daarna overhandig hij iedereen die dit seizoen mee heeft gevist en
minimaal vier wedstrijden binnen een competitie mee deed een vleesbon.
Rondvraag
Jan Haan vroeg nog naar het boekje van gezamenlijke lijst Nederlandse Viswateren.
Hoe kon het dat hij wel een boekje kreeg en de andere niet. Hier was geen verklaring voor.
Hier op vroeg secretaris wie nog belang had bij een boekje hierbij gaven zich een tiental
personen zich op voor een boekje. De secretaris zal zorgen dat deze personen hun boekje
krijgen.
Harry Meijer vroeg naar het herschrijven van de website Piet zal hier nakijken en dan overleggen met Harry voor de eindcontrole.
Verder miste Harry de feestavond. Op de algemene leden vergadering van 2017 is besloten
om geen feestavond meer te organiseren dit i.v.m. de lage opkomst.
Toen is voorgesteld om eens en de 5 jaar een feestavond te organiseren en de overige jaren
een ALV te houden met gezellig na te zitten.
Ook zou Harry graag buiten de gewone wedstrijden een extra wedstrijd zien.
B.v. eentje in Roden in de Ed Stoop vijver.
Piet vraag wanneer krijg je een Oorkonde normaal gesproken bij 25, 40 en 50 jaar
lidmaatschap.
Iedereen stemde er en toe om dit alleen te doen bij 50 jaar lidmaatschap.
Henk van Dijk bedankt de secretaris nog voor het vele werk.
Hierna bedankte de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en wenste hun wel thuis.
Hierna ging men over naar het feestelijk gedeelte van deze avond onder het genot van een
hapje en drankje dat werd aangeboden door de club.

