
Notulen ledenvergadering hc de Witte Dobber 30-jan -2004. 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de 19 opgekomen leden van harte 

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

Er is door het bestuur een besluit genomen tot een verbod op het inleveren van ondermaatse 

vis bij de meet en weegcommissie ingaande het seizoen 2004.Bij overtreding van dit verbod 

met 1 vis/10strafpnt, 2 vissen/20strafpnt en bij 3 vissen volgt diskwalificatie. 

Op de notulen van de jaarvergadering van 2003 waren geen op of  aanmerkingen. 

Ook op het jaarverslag seizoen 2003 waren geen op of aanmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag van het afgelopen seizoen 

en merkt op dat het bedrag van de sponsoractie bestemd was voor 2002 en 2003,ook geeft hij 

aan dat ons eigen vermogen iets teruggelopen is in vergelijking met het vorige seizoen.Dit 

heeft alles te maken met de stijgende kosten van de afgelopen periode en een afname van 

leden. 

T.Poortinga 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 unaniem aangenomen en de kascommissie wordt bedankt voor haar bewezen 

diensten. 

De kascommissie voor het komende jaar zal bestaan uit R.Tuitman en K.Venekamp reserve 

E.Sikkema. 

H.Venekamp geeft namens de jeugdcommissie uitleg over het afgelopen seizoen.De opkomst 

was met gemiddeld 17 deelnemers erg goed en het seizoen is prima verlopen.Hier waren 

verder geen op of aanmerkingen op.Het financieel jeugdjaarverslag wordt toegelicht door 

J.Hazekamp. 

Bestuursverkiezing:aftredend en herkiesbaar M.Huizing en PJ v/d Laan .Aangezien er geen 

tegenkandidaten waren nemen zij automatisch weer zitting in het bestuur. 

Bestuursvoorstel stekwedstrijden:na veel discussie wordt er besloten om een uitnodiging voor 

een stekwedstrijd aan het aankomende wedstrijdjaaroverzicht toe te voegen De wedstrijd gaat 

door bij een minimale deelname van 10 personen. 

Voorstel puntentelling:Na veel discussie wordt er besloten om door te gaan met het oude 

puntensysteem.Hierna volgt de uitreiking v/d bekers.Rondvraag: K.Venekamp vraagt of er 

ook jeugdleden doorstromen naar de senioren.Antwoord bestuur: nee Voorstel E.Tuitman 

herfst/winter en eerste 2 voorjaarswedstrijden van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt unaniem 

aangenomen en begint vanaf seizoen 2004.PJ v/d Laan vraagt naar vakantiewedstrijd in 

Friesland.Bestuur zal zich hierover beraden.J.Hazekamp vraagt naar vastlegging jeugd en 

herfstwedstrijden bepaalde tijd van het jaar.Voorzitter geeft aan dat we hier wel rekening mee 

willen houden maar dit niet willen vastleggen omdat we teveel afhankelijk zijn van externe 

factoren.Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis, hierna worden 

er nog enkele prijzen verloot. 
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