
 

 

Notulen jaarvergadering HC de Witte Dobber 2015/2016 

4 MAART 2016 

Om 20.15 heet de voorzitter de aanwezige leden welkom. 
Daarna vraagt hij de vergadering om een moment van stilte voor degene die ons ontvallen zijn dit 
jaar. 
 
Dan volgt de eerste verloting en de rollade wordt gewonnen door Rudolf Bleuming. 
 
De secretaris meld dat de volgende leden zich hebben afgemeld voor de vergadering, 
Kees de Bont,Piet de Winter en Fré Tuitman. 
Ingekomen stukken  
Uitnodiging schoonmaakdag Wedstrijd parcours Winsummerdiep 12 maart; 
Willen Slagter gaat heen 
Uitnodiging schoonmaakdag Middelstum Boterdiep en Westerwijtwerdermaar 19 maart. 
Bestuur regelt dit 
Aanmeldingen federatieve kampioenschappen. 
Via kantoor Tynaarlo 
Op de districtswedstrijden tellen de karpers nu ook. 
Ook wordt er tijdens de districtswedstrijden bij inlevering van dode vis een kilo afgetrokken in plaats 
van de zwaarste vis (afspraak voorjaarsvergadering district). 
 
Dan volgt het jaarverslag en de notulen vorige ledenvergadering van de secretaris, deze worden 
beide zonder aanpassingen  goedgekeurd . 
 
Het verslag van de penningmeester is ook in orde , en uit de cijfers blijkt dat er ook dit jaar weer een 
kleine verhoging van ons saldo is. 
Ook de kascommissie bestaand uit Derk de Groot en Stephan Timans is tevreden en stelt de leden 
voor om de penningmeester decharge te verlenen, de leden stemmen hiermee in. 
Nieuwe kascommissie wordt na de bestuursverkiezing gekozen. 
 
Dan volgt het verslag van de jeugd. 
De jeugd wedstrijden zijn ook dit seizoen in volle tevredenheid vervist en ook met de huidige 
vrijwilligers is er voldoende begeleiding. 
Wel merkt Jur op dat het jeugdleden iets terugloopt en wij gaan kijken om dit weer wat beter te 
krijgen. 
Ook de financiën van de jeugd zij goed mede dankzij de vele sponsoren en bijdrage SDM en 
Federatie.  
Jur geeft aan dat hij er nog steeds plezier in heeft en ook het volgend jaar weer door wil gaan       
Het bestuur bedankt Jur voor zijn bijdrage aan het verzorgen van de Jeugd actieviteiten. 
 
Evaluatie wedstrijden seizoen 2015/2016 
De wedstrijden zijn naar ieder tevredenheid gevist. 
Wel is er de vraag om een keer in het Eemskanaal te gaan vissen , het bestuur neemt dit mee. 
 
Bestuursverkiezing 
Klaas Vegter treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. 
Klaas wordt bedankt door de leden voor zijn inzet in het bestuur , waarvan de laatste 5 jaar als 
penningmeester. 
Klaas krijgt een flesje Beerenburg en Blomke voor de vrouw. 
Klaas bedankt hierna de leden  



 

 

Het bestuur heeft Derk de Groot aan de leden voorgesteld als opvolger van Klaas en omdat er zich 
geen tegenkandidaten hebben aangemeld en er ook geen protest van de leden is wordt Derk 
benoemd als nieuw lid van het bestuur. 
De functie van penningmeester wordt op de eerst volgende bestuursvergadering ingevuld. 
(inmiddels bekend en is Martin Huizing) 
 
Verkiezing Kascommissie 
Derk gaat eruit omdat hij in het bestuur is toegetreden. 
Piet de Winter gaat het 2e jaar in  en Stephan Timans treedt  toe. 
Willem Slagter wordt als reserve gekozen. 
 
Bekeruitreiking 
Ook dit is er weer een mooie prijzentafel verzorgt door de vele sponsoren. 
Wij willen deze dan ook hartelijk bedanken. 
Ook Jur Hazekamp bedankt dat de bekers weer besteld zijn en zodoende er een zeer mooie 
prijzentafel staat. 
 
Rondvraag; 
Pieter jan van der Laan vraagt of er tijdens vakantie wedstrijd kan worden gevist op maatse vis en dat 
deze in en om Middelstum kan worden gehouden. 
Het bestuur en de leden gaan hiermee akkoord. 
Willem  Slagter vraagt of Karpers tijdens onze wedstrijden ook meetellen 
Ja deze tellen mee , Grote karpers apart door de wedstrijdleiding laten wegen. 
 
Het Bestuur bedankt Gineke en Cecile voor de bardienst 
 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goed vis jaar toe. 
 
 
 


