
Notulen jaarvergadering 11 maart 2022. 
 
Aanwezig 14 personen. 
 
 
Met kennisgeving afwezig: PJ van der Laan, A.Timans, J.Hazekamp en E.Huitsing. 
 
 
 
1.Opening: 
   De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
   Hij geeft aan dat de koffie en koek voor rekening van de vereniging is. 
   Hierna wordt een minuut stilte in acht genomen voor alle hengelvrienden die ons het      
   afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
   Daarna starten we met de 1e verloting met 3 prijzen. 
 
2.Mededelingen:  
   De nationale  schoonmaak dag  is 19 maart ook voor Middelstum . Alle leden kunnen  
   hier aan deelnemen. Verzamelen om 09.30 uur op het Concordiaplein.  
   De schoonmaak dag van de federatie komt dit jaar te vervallen. Waterschap heeft  
   aangegeven om de plekken te klepelen op de 3 schoonmaaklocaties. 
   Door hogere inkoopkosten van de horeca en verhoging van overige kosten zijn wij  
   genoodzaakt om de prijzen van de consumpties te verhogen. Vanaf 2022 gaan de  
   prijzen voor bier en frisdrank naar €1,50 per consumptie. Snacks Frikandel gaat naar  
   € 1,25 en Sitostick gaat naar € 2,25. 
   De website is opgepimpt. Mochten er nog onderwerpen missen of niet compleet zijn  
   laat dit even aan de bestuurders weten. 
 
 
3.Notulen 2021: 
   Nieuwsbrief 2021 wordt  zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
4.Jaarverslag 2021: 
    Jaarverslag 2021 wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag 2021: 
     Jaarverslag  penningmeester  2021 wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
6. Verslag kascommissie: 
     De kascommissie bestaande uit de heren A.Huitsing en A.van der Weg melden dat de  
     boekhouding van de HC er prima uitzag en stellen dan ook voor aan de leden om de  
     penningmeester decharge te verlenen, de leden stemmen hiermee in door middel van  
     applaus. 
 
7.  Verkiezing kascommissie: 
      De heren A.Huitsing en A.van der Weg verlaten de kascommissie en worden bedankt  
      voor hun bewezen diensten. De nieuwe kascommissie bestaat uit M.Brugge  en  
      R.Tuitman en reserve F.Tuitman. 



 
8. Evaluatie wedstrijden 2021: 
     De competitie over 2021 was grotendeels geannuleerd door Corona . Hierop heeft het  
     bestuur besloten om hiervoor ook geen bekers uit te reiken. 
      
      Voor 2022 staat er een volledige competitie gedateerd die door de leden wordt 
      goedgekeurd. Deze competitie is ook terug te vinden op de site onder het kopje  
      wedstrijdkalender. 
 
 
9. Bestuursverkiezing: is dit jaar niet van toepassing. 
 
10. + 11.Rondvraag 
 
     *P.de Winter geeft aan of het een optie is om bij de competities de deelnemers wat     
       dichter bij elkaar te laten zitten. Dit om eventueel meer deelnemers te krijgen. 
       Na enige discussie vindt de meerderheid van de vergadering dit geen goed idee. 
       Tevens geeft hij aan dat er nog een vacature is binnen het bestuur waardoor er geen  
       oneven aantal bestuursleden is binnen het bestuur. Bestuur erkent dit en geeft aan  
       dat hier geen problemen mee zijn . Uiteraard is een nieuw bestuurslid van harte  
       welkom! 
     *R.Huitsing vraagt of het mogelijk is om de vakantiewedstrijd wat verder weg te  
       vissen? Bestuur gaat zich hierop beraden. 
     *A.van der Weg wil graag dat bij de vakantiewedstrijd de kantine gelijk open is na de  
       wedstrijd. Dit wordt geregeld. 
     *M.Brugge wil het jeugdvissen weer nieuw leven in blazen . Bestuur geeft aan dat hij  
       eerst maar een aantal jeugdigen moet vinden om dit verder uit te werken.  
 
 
   
         
 
 12. Sluiting: 
        De  voorzitter sluit de vergadering  en bedankt eenieder voor zijn inbreng en  
        komst en wenst iedereen veel visplezier het komende seizoen waarbij we er als  
        bestuur vanuit gaan dat we een compleet jaar kunnen  
        vissen zonder Coronaperikelen. 
 
 
 14.    Er vinden nog enige verlotingen plaats onder het genot van een hapje en een  
           drankje. 
 
 
 
 
           Het bestuur, 
 
           Middelstum 11-03-2022 
 



         
    
    


