Notulen jaarvergadering 7 maart 2014 seizoen 2013

Om 20.15 opent de voorzitter de vergadering en heet de 21 aanwezigen van
harte welkom en in het bijzonder de ereleden Bert Sikkema en Piet de Winter.
Na een moment van stilte voor degene die ons ontvallen zijn begint de
voorzitter met de eerste verloting.
Deze wordt gewonnen door Ronald de Groot.
Er zijn 4 afmeldingen voor de vergadering; Martin Bulthuis ,Martin Huizing
,Anne Huitsing en Fré Tuitman.
Het jaarverslag en de notulen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. De
voorzitter bedankt de secretaris voor de stukken.
Dan volgt het verslag van de penningmeester en na bestuderen van de cijfers
wordt ook dit goedgekeurd door de leden.
De kascommissie bestaande uit Fré Tuitman en Martin Huizing stellen aan de
leden voor om de penningmeester decharge te verlenen en dit wordt door de
leden met applaus beantwoordt.
Hierna wordt er een nieuw kascommissie lid gekozen Martin Huizing gaat eruit
en Rudolf Bleuming treedt toe .Piet de Winter wordt reserve.
Hierna volgt het verslag van de jeugd en Jur doet uitgebreid verslag. Conclusie
is, dat het zeer goed gaat met het jeugdvissen . Het bestuur bedankt Jur en zijn
helpers bedanken hen voor het vele werk wat ze weer verricht hebben dit jaar.
Wij als bestuur hopen dan ook dat Jur nog vele jaren deze activiteiten doorzet
en ook de leden willen dit graag aan het applaus te horen.
Na de pauze is er een ingelast punt door het bestuur en wel het benoemen van
2 ereleden.
Het bestuur wil toestemming van de leden om Jur Hazekamp en Willem Meijer
tot ereleden te benoemen. En de voorzitter legt uit waarom.
Jur voor zijn vele werk voor de jeugd en zijn jarenlange inzet als lid voor onze
vereniging in tal van activiteiten. Speciaal zijn inzet voor het vissen op zaterdag.
Ook is Jur al zeer lang lid van onze club.

Willem Meijer wordt geëerd voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en ook is
Willem al jarenlang lid van onze club . Ook heeft Willem Jur jarenlang
geassisteerd bij het jeugdvissen.
De leden gaan akkoord met het voorstel van het bestuur en daarmee worden
de ereleden gefeliciteerd en krijgen de bescheiden die erbij horen uitgereikt.
Willem Meijer is om gezondheidsreden niet aanwezig en is later door de
voorzitter en de secretaris thuis bezocht.
Hierna volgt de wedstrijdevaluatie over het seizoen 2013. Iedereen is van
mening dat het seizoen 2013 goed verlopen. Met een totaal van 51 vissers zijn
wij als bestuur zeer tevreden en dit geeft aan dat we als vereniging goed bezig
zijn met elkaar. Piet de Winter heeft nog wel een wens om tijdens de winter
vaker te vissen in plaats van 4 wedstrijden 6 wedstrijden omreden dat je dan
een betere competitie krijgt . Na enig overleg wordt de wens van Piet
aangenomen , en gaan we deze winter 6 keer vissen. Een paar keer Friesland,
maar ook zullen we wedstrijden in de buurt gaan vissen.
Dan volgt de bestuursverkiezing Erik Huitsing is aftredend en stelt zich
herkiesbaar , omdat er zich geen kandidaten hebben aangemeld wordt Erik met
algemene stemmen herbenoemd voor 4 jaar.
Dan volgt de uitreiking van de bekers . Jur heeft deze ook deze keer voor een
goed gevulde prijzentafel gezorgt.
Voor de rondvraag zijn er verschillende vragen die na de pauze door het
bestuur zullen worden beantwoord.
Arie Timans vraagt of we de zondag wedstrijden of 1 van de zondagwedstrijden
kunnen vissen volgens het reglement van de avondwedstrijden. Antwoord de
zondagwedstrijden blijven zoals ze zijn , volgens hetzelfde reglement om
competitievervalsing te voorkomen. Wel gaat de vrije najaarswedstrijd gevist
worden volgens het avondreglement.
Jur Hazekamp vraagt hoe en wat het nu gaat met betrkking tot het regelen van
de bekers , dit in verband met de nieuwe sponsoren. Antwoord dat de
sponsoren de bekers regelen en of anders zorgt het bestuur voor de bekers.Jur
wordt door het bestuur en de leden bedankt voor de jarenlange inzet voor de
prijzentafel.
Patrick Honderd vraagt of we de puntentelling willen aanpassen dat wil zeggen
alleen op gewicht en punten geven aan de hand van de klassering, en wil graag

dat de winterwedstrijden worden aangevraagd dit ivm met de ruimte bij het
viswater. Piet de Winter heeft dezelfde vraag of we de wedstrijden bij de
federatie kunnen aanvragen. Antwoord op het aanvragen van de wedstrijden is
, dat de secretaris dit regelt indien nodig. Omdat wij in de winter op zondag
vissen hebben we niet veel last van andere vissers , als er toch problemen
ontstaan zullen we toch genoodzaakt zijn dit te gaan doen , maar en eerste
instantie laten we het op aan komen.
Patrick eerste vraag zorgt nogal voor wat beroering in de zaal en er volgt een
heftige discussie over hoe we moeten gaan vissen in het vervolg. Deze discussie
heeft te veel te lang geduurd en had tot gevolg dat 2 leden bedankten voor hun
lidmaatschap , dit wordt door het bestuur zeer betreurd. Na stemming over dit
punt blijkt dat de meerderheid van de leden graag wil dat het zo blijft als het nu
is. Tijdens de discussie werden er dingen gezegd die eigenlijk niet in de
vergadering thuis horen. Hiervoor is dan excuses aangeboden aan betrokkenen
en deze is ook aanvaard. Maar ze willen geen lid meer zijn.
Pieter-Jan vraagt of de vakantiewedstrijden in en om het dorp kunnen worden
gevist in plaats van ergens ver weg. Antwoord dit is geen probleem en zal
geregeld worden.
Adriaan vraagt of ieder persoonlijk uitgenodigd kan worden en niet zoals nu via
website en Middelstum info omreden dat niet iedereen een computer heeft .
Antwoord is dat waar nodig het lid persoonlijk uitgenodigd word.
Veel later dan verwacht sluit Willem de vergadering en bedankt de leden voor
hun inbreng , Daarna volgen er nog een paar verlotingen en een gezellige nazit .

