
Notulen jaarvergadering 1 maart 2012 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 en heet iedereen welkom. 
Er zijn 16 leden naar de ledenvergadering toegekomen. 
Daarna staan we even stil voor diegene die ons afgelopen jaar ontvallen zijn. 
De 1e verloting wordt gewonnen door Dirk de Groot 
Mededelingen zijn dat Pj van der Laan en M Bulthuis hebben afgezegd voor de 
vergadering. 
Jur Hazekamp deelt mee dat Pieter-Jan van der Laan dit jaar de bekers voor de 
Klaas Wever bokaal beschikbaar stelt. 
De notulen en de verslagen van de secretaris worden goedgekeurd na 
aanpassing in het jaarverslag 2011 dat Patrick Honderd meegevist heeft met 
het N.K.vissen vaste hengel in Almere. 
De kas is gecontroleerd door de kascommissie en deze is in orde, en daardoor 
wordt de penningmeester decharge verleent. 
De kascommissie bestaat uit Martin Bulthuis en Dirk de Groot. 
Martin Bulthuis gaar eruit en Martin Huizing komt erin. 
Fré Tuitman wordt gekozen als reserve kascommissielid. 
Het verslag van de jeugdcommissie wordt verteld door Jur Hazekamp en ook dit 
jaar was het weer  fantastisch jaar geregeld voor de jeugd. 
Aan de totaal 5 wedstrijden deden gemiddeld 16  jeugdvissers mee en mede 
dankzij de vele sponsoren waren er op de koppelwedstrijd weer superprijzen. 
Jur en zijn helpers worden bedankt voor hun grote inzet voor de jeugd en dat 
dit door de club zeer gewaardeerd wordt. 
Het bestuur heeft dit jaar 3 voorstellen. 
 1 Vrijwilligers inzetten voor bardienst;afgesproken wordt dat de leden meer 
zelf doen. 
2 Uitslag van de wedstrijd een half uur na binnenkomst in de kantine. 
3. Sluitingstijd kantine naar eigen inzicht van desbetreffende vrijwilliger.  
Het verslag van de jeugd wordt aan de verslagen van de club toegevoegd. 
Tijdens de evaluatie van de wedstrijden is er één opmerking. 
Het gaat om de bordjes die de visplek aanduidden tijdens de wedstrijden en 
het bestuur zegt er in gevolg om te denken ze te plaatsen, maar geeft als 
reactie dat het parcours meestal door zichtbare landmerken aangeduid wordt. 
Tijdens de bestuursverkiezing is Klaas Vegter aftredend en herkiesbaar. 
Klaas wordt zonder tegenkandidaten en tegenstemmen door de  vergadering 
opnieuw voor 4 jaar gekozen. 
Tijdens de uitreiking van de bekers was er een kleine verwarring over juiste 
bekers voor de goede wedstrijden,maar na raadplegen van de uitslagen komt 
dit toch nog goed. 



Jur heeft voor 4 van de 5 competities bekers gekocht en uitgereikt. 
Jur  wordt bedankt voor dit werk en wordt gevraagd of hij voor volgend jaar de 
bekers ook weer wil regelen en hier wordt door Jur positief op gereageerd. 
Afgesproken wordt om voor volgend jaar voor alle competities bekers te 
regelen. 
Rondvraag 
Martin Huizing wil voor 17 februari een Boonjesoepwedstrijd en dit wordt door 
iedereen ok gevonden,Martin maakt hem zelf. 
Piet de Winter vraagt of we de website beter bij kunnen houden,afgesproken 
wordt dit zo goed als mogelijk te doen en minimaal een week van te voren de 
locatie op de site te zetten. 
Jan Honderd vraagt of we geen plastic zakken voor het wegen van het vis 
kunnen gebruiken in plaats van netten. 
Dit wordt door het bestuur afgewezen omdat de weegnetten goed voldoen en 
allemaal van hetzelfde gewicht zijn ,ook voor het welzijn van de vis zijn de 
netten beter. 
Arie Timans vraagt om een kortere opbouwtijd voor de wedstrijd,dit wordt 
door het bestuur afgewezen. 
Ook vraagt   Arie of we de avondwedstrijden niet meer vanuit Vita Nova 
kunnen vissen dit ivm dat sommige vissers hier geen toegang hebben. 
Het bestuur zegt toe te gaan praten met Mark-Willem. 
(Gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden met een negatief resultaat). 
Om 22.30 sluit de voorzitter de vergadering ,waarna er nog een paar 
verlotingen plaats vinden.   


