
Notulen ledenvergadering hc de witte dobber 28-01-2005. 

 

De secretaris opent de vergadering en heet de 15 opgekomen leden van harte welkom. 

Eerst is er een ogenblik van stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

Hierna geeft de secretaris enige uitleg waarom hij de vergadering voorzit, dit alles is een 

samenloop van omstandigheden waaronder het overlijden van onze voorzitter dhr 

K.Bulthuis, ziekenhuisopname van de penningmeester dhr P.de Winter en 

gezondheidsomstandigheden van onze waarnemend voorzitter dhr G.Brontsema. 

Traditioneel begint de vergadering met de verloting van een rollade. 

Bij het punt mededelingen wordt er enige uitleg gegeven over de nieuwe indeling van de 

districten van de federatie en wie de bestuursleden zijn van dit district. Ook is er een 

ingekomen stuk van het vuilverwerkingsbedrijf in Usquert waar we bij de 

bestuursvoorstellen nog op terugkomen. Op de notulen van de jaarvergadering 2004 

waren geen op of aanmerkingen. In het jaarverslag waren de voornamen van de heren 

Venekamp omgedraaid bij de uitslag  van de gemeentewedstrijd,wat ondertussen 

hersteld is. Door afwezigheid van de penningmeester geeft de secretaris toelichting op 

het jaarverslag van de penningmeester. Hierop zijn geen op of aanmerkingen. Dhr 

R.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 wat door de 

leden met applaus ontvangen wordt. De kascommissie wordt bedankt voor haar 

bewezen diensten. De kascommissie voor het volgende jaar zal bestaan uit de heren 

K.Venekamp en E.Sikkema en reserve de heer W.Slagter. 

H.Venekamp geeft  namens de jeugdcommissie enige uitleg over het afgelopen seizoen, 

wat tot volle tevredenheid is verlopen, waarbij opmerkt kan worden dat er gemiddeld 14 

kinderen per wedstrijd waren. Het financieel jeugdverslag wordt toegelicht door de heer 

J.Hazekamp. Tevens geeft het jeugdbestuur aan dat ze voor het komende seizoen gaan 

kijken  naar een andere manier van registeren van de gevangen vis. Na de 2e verloting 

en pauze gaan we verder met de bestuursvoorstellen. Het bestuur komt met 4 

voorstelen: 

Bij wedstrijden de inleg verhogen met € 0,50 per deelnemer, wat inhoudt dat men bij 

competitie wedstrijden € 3,- betaald i.p.v. € 2,50 en bij vrije wedstrijden € 4,- i.p.v. € 

3,50. Dit alles naar aanleiding van de gestegen kosten van verwerking van onze 

visafvoer. Hier kunnen de leden zich in vinden waardoor het voorstel wordt 

aangenomen en ingaat per de 1e voorjaarswedstrijd van 2005. 

Het 2e voorstel is om het aantal bestuursleden te verminderen naar 5 leden. Dit voorstel 

wordt door de leden aangenomen. 

Het 3e voorstel betreft het lidmaatschap van de vereniging voor de jeugd jonger als 15 

jaar bij competitiedeelname. Voorstel bestuur lidmaatschapskosten jeugd € 1,70 per 

jaar. De leden kunnen zich hier in vinden en het voorstel wordt aangenomen ingaande 

het seizoen 2005. 

4e voorstel is om het seizoen 2005 vier stekwedstrijden te organiseren op zondagen in de 

weekenden waar geen zaterdagcompetitie plaatsvindt. Na enige discussie van voor en 

tegenstanders van dit voorstel wordt er over gestemd. Na stemming zijn de voorstanders 

in de meerderheid waardoor er dit jaar 4 wedstrijden aan de kalender worden 

toegevoegd. 

Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar dhr P.de Winter. Aangezien er geen 

tegenkandidaat was neemt hij automatisch weer zitting in het bestuur. Dhr R.Tuitman 

wordt met goedkeuring van de leden als nieuw bestuurslid toegevoegd aan het bestuur. 

Wegens omstandigheden blijft de vacature van voorzitter dit jaar vacant , voorstel 

bestuur om bij de jaarvergadering van 2006 met een nieuwe voorzitter te komen wordt 



door de leden aanvaard. Tot 2006  neemt dhr G.Brontsema  als waarnemend voorzitter 

deze taken waar met ondersteuning van het overige bestuur. Na de uitreiking van de 

bekers, vindt de rondvraag plaats waarbij dhr J.Hazekamp opmerkt of het nog wel 

verstandig om met 7 bestuursleden door te gaan i.v.m. verandering in 2006.Secretaris 

merkt op dat dit wordt voorgeschreven in de statuten. Ook komt dhr J.Hazekamp met 

het voorstel om bij inlevering van 3 ondermaatse vissen niet meer te diskwalificeren 

maar door te tellen in strafpunten. Dit voorstel wordt door de leden aangenomen. Het 

voorstel gaat in per de 1e voorjaarswedstrijd 2005. Opmerking van dhr M.Bos over 

sponsering van onze huisslager zal worden meegenomen in de eerstkomende 

bestuursvergadering. Hierna sluit de secretaris de vergadering en wenst iedereen wel 

thuis , waarna er nog enkele prijzen worden verloot. 

 

 

 

 

 

De voorzitter:        De secretaris: 

 

  


