
Notulen jaarver gadering 1-3-2013 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

Op de vergadering zijn 17 leden aanwezig 

En we beginnen de vergadering  met een moment van stilte voor de leden die ons dit afgelopen jaar 

ontvallen zijn. 

Traditioneel is er dan de eerste verloting en deze is gelijk het vorige jaar gewonnen door Dirk de 

Groot . 

Piet de Winter,Jeroen de Hoog en Erwin tuitman hebben zich afgemeld voor de vergadering. 

Mededelingen  van het bestuur zijn,en  dat we actief mee willen doen aan het AED traject. 

Ook zijn we benaderd om mee te werken en denken aan een omni vereniging , dit vinden de leden na 

enige uitleg goed , maar we zijn van mening dat het voor onze club geen meerwaarde heeft. 

De secretaris leest de notulen en het jaarverslag voor aan de leden 

En deze worden zonder aanmerkingen goedgekeurd door de leden. 

De penningmeester presenteert zijn kasboek en legt het een en ander uit over de cijfers. 

EN uit de cijfers blijkt dat we er niet slecht voor staan met andere woorden we boeren goed. 

De kascommissie heeft de cijfers van onze penningmeester gecontroleerd en deze in orde bevonden 

en zodoende wordt er voorgesteld aan de leden om de penningmeester  decharge te verlenen. 

Dit  wordt door de leden goedgekeurd en de penningmeester krijgt applaus en wordt bedankt voor 

bewezen diensten . 

Verkiezing nieuw kascommissie lid .Rudolf Bleuming wordt gekozen als reserve. 

Fré Tuitman treedt toe en vormt samen met Martin Huizing de kascommissie. 

Ook het verslag van Jur over de jeugd is weer netjes in orde en laat zien dat het met jeugdvissen 

binnen onze vereniging zeer goed gesteld is. 

Jur bedankt zijn vaste medewerkers  Rudolf Arie Z  en Gerard en ook natuurlijk Mrk wordt bedankt. 

De wedstrijden worden geëvalueerd en de uitkomst daarvan is dat er voldoende wedstrijden zijn en 

dat ook de wedstrijden op zichzelf goed zijn qua locaties , tegenvallend is de opkomst voor de 

winterwedstrijden. 

Dan is er een ingelast punt en hierin vraagt het bestuur aan de leden of ze voor het goed beheren 

van de kantine een kar mogen aanschaffen. 

Het bestuur heeft al wat voorwerk gedaan , en bij Hornbach kan een aanhanger met huif gekocht 

worden, en via Klaas een vriezer en een koelkast bij de firma Vaatstra. 

Na uitleg van het bestuur wordt er een  bedrag van 1000 euro vrijgemaakt voor de aanschaf van de 

aanhanger en inhoud. 

DE verwachting is dat de aanhanger zichzelf zal terugverdienen en makkelijk 10 jaar mee gaat en dat 

de club een afschrijving van 100 Euro wel kan dragen. 

René tuitman is dit jaar aan de beurt voor de bestuurverkiezing en omdat er geen tegenkandidaten 

zich hebben aangemeld en René wel verder wil , wordt hij herkozen met applaus. 

Dan volgt er de traditionele uitreiking van de bekers door Jur. 

Jur heeft weer gezorgd voor een fantastische prijzentafel  en de prijswinnaars  waren dan ook weer 

zeer gelukkig met hun bekers. 

René Tuitman wordt puntenkampioen over seizoen 2012/2013. 

Rondvraag 

Piet de Winter (via mail) wil graag een marathon wedstrijd en dit wordt door de leden aangenomen. 



Arie Timans wil van de ondermaatse vis af en vraagt aan de leden en het bestuur om daar een 

mening over te geven ,Na wat discussie wordt besloten om de huidige situatie te handhaven. 

Erik Huitsing deelt mee dat we dit jaar weer een schoonmaakdag hebben van het boterdiep en de 

maren , en vraagt om vrijwilligers.En  deze mekden zich nog. 

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering  en er volgen nog een paar verlotingen met zeer wisselende 

winnaars. 

 

Erik Huitsing 

Secretaris 

 

 

 

 

 


