Notulen jaarvergadering 6 Maart 2015 seizoen 2014
De voorzitter opent om 20.20 de vergadering en heet de 17 aanwezig welkom, in het bijzonder de
ereleden Piet de Winter en Jur Hazekamp.
De leden en het bestuur staan daarna even stil voor degene die ons ontvallen zijn dit seizoen.
Dan volgt er de traditionele verloting ,Jur begint met de 1e verloting en deze wordt gewonnen door
Sjoerd Huitsing een rollade.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Afzegging; Martin Bulthuis.
14 maart opschoon dag wedstrijd parcours district
28 maart schoonmaak dag Boterdiep en het Westerwijtwerdermaar.
5 Mei optocht Bevrijdingsdag
Districtswedstrijd vanuit ijsbaangebouw (Uithuizen zijn wedstrijd)
Fraamklap wedstrijd blijft ook op de Agenda.
Verkiezing kascommissie later op de agenda.
De secretaris leest de notulen en het verslag van de vorige jaarvergadering voor en deze worden
zonder wijzigingen goedgekeurd door de leden.
Daarna volgt het verslag van de penningmeester.
Uit de cijfers blijkt dat we er goed voor staan.
Wel heeft Jur Hazekamp een vraag over de subsidie voor de jeugd van de stichting dorpsbelangen
Middelstum.
De secretaris kijkt dit na en deze blijkt niet te zijn aangevraagd, dit wordt zo spoedig mogelijk alsnog
gedaan.
De kascommissie bestaande uit Fré Tuitman en Rudolf Bleuming geven aan dat de kas van de
penningmeester in orde is , en vraagt daarom aan de leden om de penningmeester decharge te
verlenen.
Hiermee gaan de leden middels een applaus akkoord.
Jur doet verslag van de Jeugd wedstrijden.
Ook de jeugd activiteiten waren weer dik in orde.
Ook dit jaar heeft Jur Hazekamp en zijn vaste helpers het weer goed voor elkaar , de slotdag met de
koppelwedstrijd en aansluitend de prijsuitreiking waren zeer geslaagd en gezellig. En hij wordt door
de leden en bestuur met applaus bedankt voor zijn vele werk. Jur geeft aan ook het volgend jaar
weer het jeugdvissen te gaan verzorgen.
Evaluatie van de wedstrijden van het afgelopen seizoen , er zijn geen ernstige opmerkingen over het
afgelopen seizoen ,over het geheel genomen hebben we een goed vis jaar achter de rug ,en ook was
iedereen over de visplekken zeer goed te spreken.

Met de bestuursverkiezing zijn er dit jaar 2 aftredend te weten de voorzitter Willem Slagter en
bestuurslid Sjoerd Huitsing
Willem heeft 5 jaar in het bestuur gezeten en dit waren een paar hectische jaren Willem werd
voorzitter in een periode nadat het volledige dagelijks bestuur was afgetreden. Onder zijn
voorzitterschap was er ook het fantastisch jubileumfeest. Willem wordt middels een flesje en een
bosje bedankt.
Sjoerd heeft 4 jaar bij ons in het gezeten en hij was er voor om de website op te zetten en te beheren
ook hij wordt bedankt middels een flesje en een bosje.
Willem en Sjoerd bedankt.
Het bestuur stelt voor aan de leden om Martin Huizing en Rudolf Bleuming toe te laten treden tot
het bestuur , Omdat er geen tegenkandidaten zich hebben aangemeld worden Martin en Rudolf
gekozen tot nieuwe bestuursleden.
Verkiezing Kascommissie volgt nu omdat Rudolf toe is getreden tot het bestuur en daarom niet meer
in de kascommissie mag zitten.
Fré Tuitman is aftredend
Piet de Winter treedt toe en Derk de Groot wordt gekozen
Reserve wordt Stephan Timans.
Dan volgt er de uitreiking van de bekers voor alle competities
Jur heeft weer voor een mooie prijzentafel gezorgd.
Rondvraag
Pieter- jan van der Laan bedankt de vereniging voor de belangstelling na het overlijden van Arie
Zwerver.
Ook meld hij nog dat Erik de Broer bokaal heeft gewonnen op Terschelling en dat hij dus wel degelijk
eens een prijs wint.
Anne vraagt wanneer de nieuwe voorzitter bekend wordt gemaakt.
Dit wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering besproken en dan gemeld op de website.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen nog een gezellige avond met nog enkele
verlotingen.
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