
                             Notulen ledenvergadering hc de Witte Dobber 31 jan. 2003. 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.00uur en heet de 15 opgekomen leden van harte 

 welkom.Traditioneel begint de vergadering met de verloting van een rollade die word  

 gewonnen door P.de Winter. 

 Naar aanleiding van een vraag van G.Brontsema over nieuws van de rayonvergaderingen van  

 het P.G.F wordt besloten om de notulen van deze vergaderingen aan de jaarvergadering  

 toe te voegen. 

 Notulen jaarvergadering 2002:hier waren geen op of aanmerkingen op. 

 Jaarverslag: H.Westra merkte op dat er bij de gemeentewedstrijd  van Stedum geen uitslagen  

 stonden vermeld. 

 Dit zal in het jaarverslag 2003 vermeld worden als er deelname is van hc de Witte Dobber. 

 De penningmeester geeft uitleg over het financieel verslag van het afgelopen seizoen en  

 merkt op dat de vuilverwerkingskosten voor 2003 vooruit betaald moesten worden dit in  

 verband met de slechte betaling van sommige andere clubs.Ondanks deze dubbele betaling   

 was er toch een vooruitgang in ons saldo van €160,- Ook vermeldt de penningmeester nog  

 dat het geld van de aktie van de Plusmarkt nog gestort moet worden. 

 E.Tuitman van de kascommissie geeft aan dat het kasgebeuren van de penningmeester keurig  

 in orde was en stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt door de  

 leden aangenomen en de kascommissie wordt bedankt voor haar bewezen diensten. 

 De kascommissie voor het komende jaar zal bestaan uit: T.Poortinga en R.Tuitman reserve       

 K.Venekamp. 

 Jeugdcommissie:G.Brontsema geeft toelichting op het jeugdjaarverslag naar aanleiding  

 vraag H Westra over de visplekken van het afgelopen seizoen. J.Hazekamp geeft  

 toelichting op het financieel verslag. Verder waren er geen op of aanmerkingen op het  

 jaarverslag. 

 Bestuursverkiezing:aftredend K.Venekamp en E Sikkema zijn niet herkiesbaar.    

 Deze 2 bestuursleden worden bedankt voor hun bewezen diensten en krijgen een kado 

 aangeboden van de visclub. 

 Tevens wordt E.Sikkema na goedkeuring v/d leden benoemd tot erelid van hc de witte 

 dobber voor zijn bewezen diensten  van de afgelopen 25 jaar.Door het bestuur zijn kandidaat 

 gesteld als nieuwe bestuursleden G.Brontsema en H.Venekamp. 

 Er waren geen tegenkandidaten dus nemen zij automatisch zitting in het bestuur. 

 Rondvraag:H.Westra heeft een vraag over het inleveren van kroeskarper. M.Huizing heeft 

 hier naar geinformeerd bij het fonds en hier kwam als antwoordt uit dat de kroeskarper 

 behoort tot de karperachtigen en dus niet mag worden ingeleverd. 

 G.Brontsema vraagt naar uitbreiding uren hoofdcompetitie,voorstel vanuit bestuur alle 

 hoofdcompetitiewedstrijden tot 12.00uur,dit wordt door de leden aangenomen,tevens zullen  

 de aanvangstijden worden aangepast dit naar aanleiding van een vraag van E.Tuitman.P.J.v/d 

 Laan heeft een vraag over promoveren /degraderen volgens de voorzitter is in het  

 verleden afgesproken dat de A en B klasse in evenwicht moeten blijven Het bestuur heeft 

 een voorstel om een beker te reserveren voor de visser met de meeste punten van    

 jaarvergadering tot jaarvergadering.Dit voorstel wordt aangenomen.Deze trofee wordt  

 beschikbaar gesteld door M.Bos.  

 Tevens heeft het bestuur het voorstel om alle herfstwedstrijden om 11.00uur te laten 

 beginnen.Dit voorstel wordt aangenomen. 

 Hierna volgt de uitreiking van de bekers van de hoofdcompetitie. 

 

 Sluiting:de voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis waarna er nog enkele 

 verlotingen zijn.     

  



     


