
Notulen jaarvergadering hc de Witte Dobber  29-01-2010. 

Penningmeester P.de Winter opent om 20.15 uur de vergadering een heet de 15 opgekomen leden  
van harte welkom. Ook geeft hij uitleg waarom wij vanavond op deze locatie vergaderen en niet in  
het ijsbaangebouwtje. Er is een afmelding van E. Sikkema. Hierna wordt een minuut stilte in acht 
genomen voor leden die ons het  afgelopen jaar zijn ontvallen. Hierop volgt een Amerikaanse 
verloting die wordt gewonnen door M.Bulthuis met als prijs een rollade.  De agenda van deze avond 
wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Bij de ingekomen stukken is het gewijzigde concept 
huishoudelijke reglement toegevoegd . Dit reglement is gewijzigd en wordt nader toegelicht door 
secretaris M.Huizing. In artikel 3,8,12 en 21 zijn wijzigingen aangebracht. De vergadering kan zich hier 
in vinden zodat de gewijzigde statuten per  29-01-2010 worden vastgesteld. Bij de notulen van de 
jaarvergadering geeft J.Hazekamp aan dat bij het voorstel voor een alternatief voor het tasvissen , dit 
voorstel  niet is aanvaard maar voor kennisgeving is aangenomen . Voor het overige wordt dit verslag 
zonder tekstuele of inhoudelijke wijzigingen vastgesteld . Het jaarverslag wordt zonder tekstuele of 
inhoudelijke wijzigingen vastgesteld. Secretaris M.Huizing wordt bedankt voor bovengenoemde 
notulen en jaarverslag. De penningmeester P.de Winter geeft een toelichting op het financiële 
jaarverslag  van  2009 en geeft aan dat we er € 600,- op vooruit zijn geboerd. Deze mening wordt ook 
gedeeld door de kascommissie die dit jaar bestaat uit de heren G.Bullema en J.Medema en daarom 
stellen zij de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen wat door de vergadering 
met applaus wordt ontvangen. Bij de verkiezing van een nieuw kascommissie lid worden er 2 nieuwe 
kascommissieleden gevraagd aangezien W.Slagter toetreedt tot het bestuur van hc de witte dobber. 
De heren M.Bulthuis en D.de Groot geven aan dat ze bereid zijn om deze taak op zich te nemen. 
Daardoor  zal voor volgend jaar de kascommissie bestaan uit  J.Medema en M.Bulthuis en reserve 
D.de Groot.  J.Hazekamp geeft een toelichting op de jeugdactiviteiten van het afgelopen jaar . Het 
was wederom een goed jaar met gemiddeld 20 deelnemers . Ook was er dit jaar nog een extra 
wedstrijd door het organiseren van een wedstrijd op de streekproduktenmarkt bij Ewsum. Ook de 
koppelwedstrijd was een groot succes met 20 senioren. Door het grote aantal sponsors zijn er 
voldoende financiële middelen om leuke prijzen te kopen voor het jeugdvissen. Bij het punt 
voorstellen bestuur is er het verzoek of er ideeën zijn hoe te gaan vissen in 2010. Er wordt besloten 
om zaterdags 6 wedstrijden te organiseren in de regio die incidenteel tellen maar waar ook 5 van 
tellen in competitieverband. Dit zal worden georganiseerd door een commissie bestaande uit de 
heren J.Hazekamp en PJ.van der Laan en een bestuurslid waarbij de afspraak wordt gemaakt dat de 
besluiten hierover binnen het bestuur worden genomen.   Voor de zondag zal er wederom een 
competitie zijn van 6 wedstrijden  zijn met aanvullend een aantal losse wedstrijden . Bij het punt 
bestuursverkiezingen  wordt W.Slagter verkozen als nieuw lid in het bestuur van hc de Witte Dobber. 
De aftredende bestuursleden G.Brontsema,P de Winter en M.Huizing worden bedankt voor hun 
bewezen diensten middels een cadeaubon en bloemen. Tevens wordt P.de Winter op voordracht van 
de leden benoemd tot erelid  van de vereniging voor zijn bewezen diensten de afgelopen 32 jaar. Na 
de bekeruitreiking waarbij J.Hazekamp aangeeft dat hij dit voor het volgende jaar ook wel weer wil 
verzorgen volgt de rondvraag. Ook heeft hij het verzoek tot het organiseren van een competitie voor 
de oudere jeugd 15 t/m 21 jaar. Dit is akkoord wat de leden betreft mits onze juniorleden ook 
worden benaderd. E.Huitsing heeft het voorstel om de algemeen kampioen van het jaar vanaf nu te 
laten voortkomen uit de puntentelling van zaterdag en zondag Dit is accoord. Hier na sluit de 
penningmeester e vergadering en bedankt eenieder voor zijn inbreng waarna nog een aantal 
verlotingen volgen. 
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