Notulen ledenvergadering hc de witte dobber 27-01-2006
De penningmeester opent de vergadering en heet de 14 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 penningmeester enige uitleg waarom hij de vergadering
voorzit en niet de voorzitter dhr G.Brontsema , dit alles heeft te maken met de
gezondheidsomstandigheden van onze voorzitter .
Traditioneel begint de vergadering met de verloting van een rollade . Na deze verloting
wordt de vergadering volgens agenda afgewerkt die de leden reeds in hun bezit hebben .
Bij het punt mededelingen geeft de penningmeester aan dat de eerste kop koffie wordt
aangeboden door de hengelclub , overige consumpties zijn voor eigen rekening . Dhr
M.Bulthuis heeft contact gehad met de secretaris ,dat hij niet op tijd kan zijn voor de
vergadering door uitloop van zijn werkzaamheden . Ook is er de mededeling dat de
kosten van bekers voor de gemeentewedstrijd die wij dit jaar als club organiseren voor
eigen rekening zijn omdat de gemeente hier geen geld meer voor beschikbaar stelt .
Door bovengenoemde actie worden er spontaan bekers beschikbaar gesteld door dhr
C.de Winter en K.Wever . Op de notulen van jaarvergadering 2005 waren geen op of
aanmerkingen en worden derhalve goedgekeurd . Ook op het jaarverslag 2005 waren
geen op of aanmerkingen op en ook deze worden derhalve goedgekeurd .
Het financieel jaarverslag van de penningmeester geeft aan dat wij zijn ingeteerd op ons
eigen vermogen , dit alles heeft te maken met een afname van het aantal leden en
gestegen kosten van een aantal onderdelen. Voor het overige zijn er geen
bijzonderheden binnen het financiële gebeuren . De kascommissie bestaande uit de
heren Sikkema en Slagter brengen verslag over het financiële gebeuren van de
penningmeester en geven aan dat het weer keurig in orde was en stellen voor om de
penningmeester decharge te verlenen wat door de leden met applaus wordt ontvangen .
De kascommissie wordt bedankt voor haar bewezen diensten . Voor het volgende jaar
zal de kascommissie bestaan uit de heren Slagter en Vegter, reservelid dhr E Tuitman .
Bij punt 8 geeft dhr Hazekamp enige uitleg over het jeugdgebeuren van het afgelopen
jaar . Het afgelopen seizoen is naar volle tevredenheid verlopen met gemiddeld 15
deelnemers per wedstrijd . Ook het financiële gebeuren is goed verlopen mede door
bijdrage van sponsors en subsidie van dorpsbelangen . Bedoeling is om volgend jaar op
dezelfde voet door te gaan . De jeugdcommissie wordt bedankt voor haar bewezen
diensten . Bij het punt bestuursvoorstellen worden er 5 voorstellen gelanceerd door het
bestuur voor het komende seizoen . Dit betreft de volgende voorstellen :
Stekwedstrijden voor het komende seizoen uit breiden naar 6 wedstrijden .
Aantal bestuursleden terug te brengen naar 7 leden i.v.m. zaterdag en zondagcompetitie.
Vakantiewedstrijd te combineren voor tas en stekvisser in de buurt van 10.00 uur tot
16.00 uur aansluitend een barbecue .
I.v.m. jubileum van 60 jarig bestaan een jubileumwedstrijd zonder inleg te organiseren
voor eigen leden met aansluitend een gezellige middag ook voor de partners van de
leden. Contributieverhoging naar € 5,- ingaande vanaf 01-01-2007 .
Na enige discussie worden alle voorstellen aangenomen door de leden waarna het punt
bestuursvoorstellen wordt afgesloten . Bij het punt bestuursverkiezing is dhr E Huitsing
aftredend en herkiesbaar . Aangezien er geen tegenkandidaat was neemt dhr E.Huitsing
automatisch weer zitting in het bestuur . Dhr M.Bulthuis wordt na goedkeuring van de
leden als nieuw bestuurslid toegevoegd aan het bestuur . Na de uitreiking van de bekers
volgt de rondvraag waarin dhr Hazekamp opmerkt om in het programmaboekje even
op te nemen dat de inleg voor koppelwedstrijd jeugd/senioren € 2,- bedraagt . Dhr

Brontsema stelt voor om in maart een kaart en sjoelavond te organiseren wat door de
leden wordt goedgekeurd. Hierna sluit de penningmeester de vergadering bedankt de
leden voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis .
Tevens werd er een extra ledenvergadering ingelast in de maand maart 2006. Deze
vergadering vond plaats om een aantal statuten van hc de witte dobber te wijzigingen en
aan te vullen aangezien deze waren verouderd. Het minimum aantal van 15 leden was
aanwezig om de statuten te kunnen veranderen zoals in de statuten staat omschreven.
Alle voorstellen een wijzigingen van het bestuur werden zonder tegenstemmen
aangenomen . Na deze vergadering zijn de statuten gewijzigd en persoonlijk aan alle
leden van hc de witte dobber verstuurd.
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