
Notulen jaarvergadering hc  de witte dobber 30-01-2009. 

 

Penningmeester P.de Winter opent klokslag 20.00 uur de vergadering en heet de 13 opgekomen 
leden van harte welkom. Hij geeft aan dat M.Bulthuis even later komt. De agenda van deze avond 
wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Bij de ingekomen stukken wordt uitleg gegeven over de brief 
van de federatie waarin wordt verzocht om het aanleveren van informatie van moeilijk begaanbare 
stukken water. Middelstum heeft 3 gedeeltes aangeleverd. Boterdiep ter hoogte van Seres, 
Boterdiep tussen Onderdendam en Bedum fietspad en Winsumerdiep t.h.v. Onderdendam. Vanuit de 
districtsvergaderingen zijn geen bijzonderheden te melden. De koffie en koek wordt aangeboden 
door de vereniging. Er wordt begonnen met een verloting van een rollade die wordt gewonnen door  
K.Vegter. Na deze verloting worden de notulen van de jaarvergadering  2008 zonder tekstuele of 
inhoudelijke wijzigingen vastgesteld. Ook het jaarverslag van het seizoen 2008 wordt zonder 
tekstuele en inhoudelijke wijzigen vastgesteld. Secretaris M.Huizing  wordt bedankt voor 
bovengenoemde notulen en jaarverslag. Penningmeester P.de Winter licht het  financiële verslag toe 
en geeft aan dat de vereniging  er € 100,- op vooruit is geboerd. Voor het overige zijn er geen 
bijzonderheden te melden vanuit het financiële verslag. Deze mening wordt ook gedeeld door de 
kascommissie die dit jaar bestaat uit de heren Erw.Tuitman en G.Bullema  en 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 2010 bestaan uit de heren G.Bullema, J.Medema en reserve W.Slagter. Hierna 
volgt nog een verloting die wordt gewonnen door E.Huitsing speklappen en PJ.v/d Laan karbonade. 
Het jaarverslag van de jeugdcommissie wordt toegelicht door J.Hazekamp . Hij geeft aan dat er een 
kleine terugloop was ten aanzien van het aantal deelnemers vergeleken met vorig jaar . Maar 
ondanks deze terugloop was het een succesvol jaar. Er werden 4 wedstrijden vervist met redelijke 
vangsten. Ook was er een wedstrijd in combinatie met de senioren waarna de prijsuitreiking volgde 
in cafe de Delle. De eigenaar G.Bolt stelde gratis patat beschikbaar voor de jeugd waarvoor onze 
dank. Voor dit jaar is er 1 bestuursvoorstel , een alternatief voor het tasvissen in 2010. Het bestuur 
stelt voor om stekwedstrijden te organiseren waarbij er zal worden gevist in het leefnet in zelf samen 
te stellen koppels van maximaal 3 personen. Deze koppels zijn vrij om te vissen in het voormalig 
rayon Hunsingo. Seizoensafhankelijk zal er 1 x per 3 of  4 week worden gevist. Ook zullen er 
wedstrijden worden georganiseerd naar 1 water . Dit voorstel zal na een jaar worden geëvalueerd , 
waarna knelpunten zullen worden bijgesteld . In 2010 zal er nog worden gevist volgens de huidige 
statuten. Dit voorstel wordt door de vergadering aanvaard zodat dit in 2010 ten uitvoer zal worden 
gebracht. Hierna volgt het punt bestuursverkiezing. P.de Winter en R.Tuitman zijn aftredend  en 
herkiesbaar , aangezien er geen tegenkandidaten zijn worden zij automatisch herkozen. M.Bulthuis is 
aftredend en niet herkiesbaar  en wordt derhalve bedankt voor zijn bewezen diensten waarna hij een 
cadeaubon overhandigd krijgt. Hierna volgt de uitreiking van de bekers wat is verzorgd door 
J.Hazekamp  die aangeeft dat hij dit voor 2010 ook wel weer wil verzorgen . Dit wordt met applaus 
ontvangen . Bij de rondvraag heeft W.Slagter het verzoek om het aantal te gebruiken hengels voor de 
zondag uit te breiden naar 2. Na stemming wordt dit voorstel verworpen. G.Bolt  geeft aan dat het 
aanbieden van de gevangen vis op de vuilstort regelmatig problemen geeft doordat de vuilbak al vrij 
lang niet voorzien is van een slot . Hierdoor wordt onrechtmatig afval aangeboden wat hier niet thuis 
hoort. M.Huizing zal contact opnemen met de vuilstort over dit probleem. E.Huitsing vraagt of er ook 
gebruik is gemaakt van de beker voor de zwaarste brasem van dit seizoen aangeboden door G.Bolt. 
Dit is niet het geval. P.de Winter geeft aan dat hij vanaf 2009 niet meer voor de vleesprijzen zal 
zorgen , dit wordt overgenomen door G.Brontsema. Hier na volgt de sluiting van  de vergadering  en 
bedankt P.de Winter de leden voor hun komst en inbreng.  G.Bolt stelt nog een aantal prijzen 
beschikbaar voor de verlotingen waarna W.Slagter ,R Tuitman en M.Huizing achtereenvolgens met 
wijn, jenever en port naar huis gaan. De speklappen zijn voor G.Bullema en de karbonades voor 
G.Brontsema die zijn kans had verkocht aan PJ . v/d Laan.     
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