
Notulen jaarvergadering hc  de witte dobber 25-01-2008. 

Penningmeester P.de Winter opent klokslag 20.00 uur de vergadering  en heet de 13 opgekomen 
leden van harte welkom. Tevens geeft hij enige uitleg waarom hij de vergadering  voorziet en niet 
onze voorzitter G.Brontsema.  Agenda van deze avond wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De 1e 
kop koffie wordt aangeboden door de vereniging. Er wordt begonnen met een verloting van een 
rollade die wordt gewonnen door Erw. Tuitman. Na deze verloting worden de notulen van de 
jaarvergadering 2007 zonder tekstuele en inhoudelijke wijzigingen vastgesteld. Ook het jaarverslag 
van het seizoen 2007/2008 wordt zonder  tekstuele en inhoudelijke wijzigingen vastgesteld. 
Secretaris M.Huizing wordt bedankt voor bovengenoemde notulen en jaarverslag. Penningmeester 
P.de Winter geeft enige toelichting bij het financiële jaarverslag van het seizoen 2007. De vereniging 
heeft goed geboerd, er zit fictief een vooruitgang in van € 500,- , dit is nog wel afhankelijk van de 6 
vispassen  à € 26,50 die nog niet zijn afgenomen. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te 
melden over financiële verslag. Deze mening wordt ook gedeeld door de kascommissie die bestaat 
uit de heren K.Vegter en Erw. Tuitman er daarom stellen zij de vergadering voor om de 
penningmeester decharge te verlenen  wat door de vergadering met applaus wordt ontvangen. De 
kascommissie wordt bedankt voor de bewezen diensten . Bovengenoemde commissie zal voor 2009 
bestaan uit de heren Erw.Tuitman en G.Bullema , reservecommissielid  wordt J.Medema.  Voor enige 
aanvulling op het jaarverslag jeugdvissen krijgt J.Hazekamp het woord. Hij geeft aan dat het een 
succesvol jaar is geweest voor het jeugdvissen met het maximale aantal van 18 deelnemers. Enige 
kanttekening die nog wordt geplaatst bij het afgelopen jaar is dat er bij sommige wedstrijden  
minimale begeleiding aanwezig was.  Ten aanzien van het punt bestuursvoorstellen komt  het 
bestuur met  4 voorstellen. 1e voorstel  het verzoek aan de leden om na te denken over een 
alternatief voor het tasvissen dat per 01-01-2010 wordt verboden. Bedoeling is om dit op te nemen 
als agendapunt op de jaarvergadering van 2009. 2e voorstel  Aduarderdiep toevoegen aan het district 
aangezien Feerwerd nu ook bij het district hoort. 3e voorstel bij het stekvissen op zondag de 
deelnemende  jeugdleden  geen kosten in rekening te brengen voor afname van consumpties. 4e 
voorstel  bij het vervissen van de 6 stekwedstrijden  hiervan 4 te laten meetellen voor de einduitslag. 
Bovengenoemde voorstellen worden aanvaard door de leden en zullen per 2008 ingaan. Bij de 
bestuursverkiezingen zijn de heren PJ.v/d Laan en M.Huizing aftredend. M.Huizing  is herkiesbaar en 
aangezien er geen tegenkandidaten zijn  wordt hij automatisch herkozen. PJ.v/d Laan is niet 
herkiesbaar en wordt derhalve bedankt  voor zijn bewezen diensten  door overhandiging van een 
cadeaubon. Bij de rondvraag wordt door M.Bullema voorgesteld om bij stekwedstrijden te loten uit 3 
waters. Dit voorstel wordt niet aangenomen aangezien dit lastig uitvoerbaar is. Advies dat  aan de 
commissie wordt meegegeven  om vooraf per wedstrijd 2 waters vast te leggen en in de week van de 
betreffende wedstrijd hier te gaan kijken en een keuze te maken. J.Hazekamp geeft aan dat hij ook 
dit jaar wel weer zorg wil dragen voor de bekers wat door de vergadering met applaus wordt 
aanvaard. PJ.v/d Laan heeft het verzoek om de herfstcompetitie om de herfstvakantie heen te 
organiseren. Het bestuur geeft aan om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. P.de Winter 
heeft het voorstel om de loop/fiets/autowedstrijd te schrappen. Vergadering heeft hier moeite mee 
daarom zal er worden gekeken naar een alternatief voor deze 3 wedstrijden. Gerard Bolt van Cafe de 
Delle stelt een beker beschikbaar voor de zwaarste brasem van 2008. De penningmeester bedankt 
eenieder voor zijn komst en inbreng waarna het officiële gedeelte van de vergadering wordt 
afgeslote. Hierna volgen nog enkele verlotingen en kan er nog gezellig worden nagepraat onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

 

De voorzitter:       De  secretaris:                                                                                      

   


