
Notulen jaarvergadering 28 januari 2011 

De voorzitter opent om 20,15 de vergadering en heet iedereen welkom. 

Na een moment van stilte voor iedereen die ons het afgelopen jaar ontvallen is gaan we verder met 

de traditionele verloting om een rollade en deze werd gewonnen door Arie Zwerver. 

Bij het punt mededelingen en ingekomen stukken was het volgende te melden. Overlijdenskaarten 

van E.Tuitman en J Wieringa en waren mededelingen van de najaarsvergadering van het district. 

Jeugdvissers onder de 14 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene vissen zonder pas mits 

de volwassene een vispas heeft en er met een normale hengel gevist wordt. Ook was er de 

mededeling dat karpers tijdens een wedstrijd en het leefnet mogen. Wij hebben tijdens de 

vergadering besloten om de karpers wel mee te laten tellen maar ze gelijk te gaan wegen en daarna 

gelijk terug te zetten. Het district wil verder ook winterwedstrijden gaan vissen volgens het ringetjes 

systeem. De zomer wedstrijden blijven volgens het oude regelement gevist worden. 

Rondvraag:Pieter-jan van der Laan vraagt wanneer de wedstrijd data voor zaterdag bekend moeten 

zijn? Voor 1 maart graag bij het bestuur bekend zijn. 

Piet de Winter vraagt of er met  de wedstrijden gebruik kan worden gemaakt van tellers om 

zodoende het meten en wegen sneller te laten verlopen? Dit wordt een goed idee gevonden 

door de leden en word dus met de volgende wedstrijden van kracht waarbij het bestuur voor 

de wedstrijd 1 of 2 man uitloot die na de wedstrijd gecontroleerd worden en bij een 

overtreding volgt diskwalificatie voor deze wedstrijd. 

Piet de Winter vraagt of er een controlestrook kan worden toegevoegd aan de uitslag kaart die word 

ondertekent  en afgegeven word aan de deelnemer? Dit voorstel word aangenomen door de 

leden en word vanaf heden van kracht  en het bestuur zorgt voor de benodigde kaarten. 

Piet de Winter vraagt of er zondags op maatse vis kan worden gevist? Dit voortel word afgewezen 

omdat we bij nu met tellers gaan werken om het meten en wegen te versnellen en dat met 

dit voorstel weer gaan vertragen. 

 

Verslag secretaris en de notulen 2009 worden goedgekeurd.  En de secretaris word bedankt  en 

Martin Huizing ook bedankt voor het maken van de notulen van 2009. 

Verslag penningmeester word ook goedgekeurd en de penningmeester word door reserve 

kascontrole lid Dirk de Groot die contact gehad heeft met de andere leden van de 

kascommissie decharge verleent.  

Verkiezing nieuw kascommissie lid ;Jeroen  Medema gaat eruit en Martin Huizing meld zich aan als 

nieuw kascommissie lid. Kascommissie bestaat nu uit Martin Bulthuis,Dirk de Groot en 

reserve Martin Huizing. 

Verslag jeugdwedstrijden door Jur Hazekamp Jur heeft dit jaar ook weer goede jeugdwedstrijden 

georganiseerd en de jeugd is hier erg enthousiast over met als hoogtepunt de 

koppelwedstrijd met een mooie prijzentafel .Wij als bestuur en leden kunnen trots zijn dat 



we met het jeugdvissen     als èèn van de weinige verenigingen het zo goed doen .Jur en zijn 

vrijwilligers bedankt. 

Voorstellen bestuur; 

Voorstel 1; A en B competitie word afgewezen 

Voorstel 2; aanpassen betaling contributie en kosten vispas worden aangenomen 

Voorstel 3;aanpassen tijdstip vergadering word na stemming aangenomen en gaat nu naar de  1e 

vrijdag van maart en dit word in de statuten aangepast. 

Voorstel 4;het houden van een jubileumfeest op 17 september word aangenomen en het bestuur 

mag €500,- gebruiken uit de clubkas met een uitloop naar €750,-. 

Evaluatie wedstrijden ;Over het algemeen is iedereen tevreden met zoals het nu gaat .Er moet alleen 

worden voorkomen  dat we 2 keer naar de zelfde vis plek gaan en dat tijdens de 

woensdagavondwedstrijden wat meer ruimte tot de bar wordt genomen maar dit niet altijd 

mogelijk is volgens het bestuur maar we doen ons best. 

Bestuursverkiezing Willem Slagter word herkozen en Sjoerd Huitsing word aangenomen als nieuw 

bestuurslid Sjoerd gaat binnen het bestuur de website onderhouden ,Sjoerd welkom. 

De uitreiking van de bekers van het seizoen 2009 2010 gaat ook zonder problemen en er wordt ook 

nog een probleem uit het verleden opgelost want Jan Honderd had volgens hem met de 

vakantie wedstrijd ook recht op een beker en zo is er door het bestuur diep in de buidel 

getast om dit alsnog in orde te maken. En zo heeft Jur een speciale reis gemaakt om de beker 

te krijgen.Jur word door het bestuur bedankt voor de moooie prijzentafel en hij word 

gevraagd om dit volgend jaar weer te doen en hij gaat hiermee akkoord. 

Om 10.30 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn komst en 

er volgen nog een paar rondes van de Amerikaanse verloting.  

    


