
Notulen jaarvergadering hc de witte dobber 26 januari 2007. 

De penningmeester opent de vergadering en heet de 13 opgekomen leden van harte welkom. 

Hij geeft aan waarom hij de vergadering voorzit en niet onze voorzitter tevens is er de 

mededeling dat de 1e kop koffie wordt aangeboden door de vereniging.Hierna wordt 

begonnen met de 1e verloting. Bij het 2e agendapunt is er de mededeling dat een aantal 

bestuursleden 2 keer een vergadering hebben bezocht van de federatie Groningen/Drente 

waarbij het probleem aangaande het tasvissen aan de orde kwam. De afspraak die hierbij is 

gemaakt dat het bestuur van de federatie geen eigen initiatief zal ontwikkelen om het 

tasvissen te verbieden.Verder waren er geen bijzonderheden te vermelden vanuit de 

federatievergaderingen.Ook de 2 districtsvergaderingen zijn bezocht door een aantal 

bestuursleden, dringende advies vanuit deze vergaderingen was om het meten en wegen door 

de tasvisser aan de waterkant te laten plaatsvinden op een niet aanstootgevende plek ! Tevens 

het advies om geen roofvis in te leveren voor wedstrijden om discussie over het tasvissen te 

voorkomen. Op de notulen van de jaarvergadering 2006 waren geen op of aanmerkingen en 

derhalve worden deze goedgekeurd en aangenomen. Bij het jaarverslag 2006 wordt door 

B.Sikkema gevraag of de aantallen en grammen ook weer kunnen worden opgenomen i.p.v. 

alleen de punten. Dit zal vanaf 2007 weer gebeuren waarna het jaarverslag wordt 

goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt voor zijn bewezen diensten.Het financieel verslag 

over het afgelopen seizoen zag er goed uit . De penningmeester geeft aan dat het eigen 

vermogen met een dikke € 400,- is toegenomen wat mede is te danken aan de organisatie van 

de stekwedstrijden die in eigen beheer met vrijwilligers is georganiseerd. Ook is er nog de 

mededeling dat de gemeentewedstrijd niet in dit financieel verslag is opgenomen omdat de 

inkomsten van deze wedstrijd terug moeten vloeien in deze wedstrijd d.m.v. van prijzen en 

dergelijke. Bij punt 6 geeft de kascommissie aan dat de boeken van de penningmeester er 

keurig verzorgd uitzagen waarbij wordt voorgesteld om de penningmeester decharge te 

verlenen wat door de leden met applaus wordt aangenomen.Voor 2007 zal de kascommissie 

bestaan uit de heren E.Tuitman en K.Vegter waarbij G.Bullema zal fungeren als 

reservekascommissielid. J.Hazekamp geeft enige uitleg over jeugdvissen van het afgelopen 

seizoen . Terugblikkend is dit allemaal prima verlopen en de bedoeling is om op deze voet 

door te gaan .Aansluitend merkt G.Brontsema op dat het niet de afspraak is dat het 

jeugdbestuur buiten dit gebeuren om ook met de jeugd naar districtkampioenschappen gaat. 

Bedoeling is dat dit zoveel mogelijk wordt georganiseerd met eigen ouders , in uiterste geval 

kan een beroep worden gedaan op het algemeen bestuur. W.Slagter heeft nog het voorstel 

voor een onderdelendepot voor de jeugd , overige leden staan hier niet achter daarom zal dit 

niet worden uitgevoerd. Het bestuur heeft het voorstel om de A en B competitie samen te 

voegen aangezien de deelname wat kleiner wordt . Leden kunnen zich hier in vinden zodat 

vanaf 2007 dit zal worden uitgevoerd bij betreffende wedstrijden . G.Brontsema is aftredend 

en herkiesbaar er zijn geen tegenkandidaten zodat G.Brontsema automatisch weer terugkeert 

als bestuurslid wat door de leden met applaus wordt ontvangen. Hierna vindt de uitreiking van 

de bekers plaats. Bij de rondvraag  is er een voorstel om breder water op nemen in de 

stekwedstrijdcompettie , bestuur zal zich hier op beraden en geeft aan zelf ook met ideeën 

voor wateren te komen . Ook is er de vraag wanneer je het viswaterboekje bij je moet hebben. 

Dit boekje moet je altijd bij je hebben . Voorstel om later te beginnen met zomercompetitie 

wordt niet aangenomen. Voorstel om vakantiewedstrijd op dezelfde manier te vervissen als 

vorig jaar wordt aangenomen. Hierna sluit de penningmeester de vergadering en wenst 

iedereen wel thuis. 

       

 Het Bestuur. 

 

 



  


