
Notulen jaarvergadering vrijdag 2 Maart 2018 

Aanwezig zijn 18 personen. 

Met kennisgeving afwezig is Martin Bulthuis en Willem Slagter. 

De voorzitter opent de vergadering om 20;15 uur 
We beginnen de vergadering met een moment van stilte voor degene die ons zijn ontvallen het 
afgelopen jaar. 
De voorzitter meld dat de koffie gratis is en er voor iedereen 2 consumpties zijn. 
Ook de reden dat we dit jaar in de Valk de jaarvergadering wordt uitgelegd, de reden hiervan is dat 
de ijsbaan dit jaar in Maart nog een open is, en daarom zijn we uit geweken naar deze locatie. 
 
Daarna starten we met de 1e verloting. 
 
De secretaris meld dat er geen bijzondere ingekomen stukken zijn, behalve de gebruikelijke 
uitnodiging voor de district vergaderingen en de jaarvergadering van de Federatie. 
 
Het jaarverslag en de notulen van de secretaris worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd 
door de leden. 
 
Het jaarverslag van de penningmeester wordt ook in orde bevonden, en daarna is het woord aan de 
kascommissie, deze meld dat de boekhouding prima in orde is, en deze stelt dan ook voor aan de 
leden om de penningmeester decharge te verlenen. 
De leden stemmen hiermee in door middel van applaus. 
 
Benoeming nieuw lid kascommissie; Besloten wordt dat de huidige leden van de kascommissie nog 
door gaan Piet de Winter en Willem Slagter reserve is Anne Huitsing 
 
Daarna volgt het verslag van de jeugdcommissie 
Jur Hazekamp doet verslag van de jeugdwedstrijden van het afgelopen, hij vindt het jammer dat er 
nog maar weinig nieuwe jeugdleden bij zijn gekomen. 
Wel meld hij dat de jeugdvissers die wel aanwezig zijn, zeer fanatiek en erg veel plezier in het vissen 
hebben. 
Ook de laatste wedstrijd met onder andere de koppelwedstrijd en de prijsuitreiking was weer goed in 
orde met de BBQ. 
Jur meld daarna dat dit laatste activiteit is voor de jeugd en dat volgens afspraak stopt als 
jeugdbegeleider. 
Het bestuur en leden bedankt Jur voor zijn jarenlange inzet voor de jeugd, en bied hem namens de 
vereniging een Diner bon aan (zal wel chinees worden) 
 
Daarna wordt er besproken wie er Jur gaat opvolgen als jeugdbegeleider. 
Afgesproken wordt dat Willem Slagter een gedeelte van deze taak gaat overnemen, dit in 
samenwerking met het bestuur. 
Deze gaan samen een vergaderdatum afspreken. 
 
Hierna volgt de evaluatie van de wedstrijden van afgelopen seizoen. 
Hierbij wordt aangegeven dat er behoefte is om de winterwedstrijden van 4 naar 6 wedstrijden uit te 
breiden. Hier hebben het bestuur en leden geen problemen mee en wordt zodoende in het 
wedstrijdschema aangepast. Ook willen we graag dat tijdens de zaterdagmiddag wedstrijd alle vis 
mee gaat tellen, dus ook de ondermaatse vis, hiermee stemmen de leden en het bestuur mee in. 
Voor de overige wedstrijden blijven de regels gelijk en zijn er behoudens een paar kleine op of 
aanmerkingen geen problemen. 



Bestuursverkiezing  
Erik Huitsing is aftredend en heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld. 
Er zijn geen tegenkandidaten en hiermee stemmen de leden ermee in dat Erik Huitsing herkozen 
wordt als bestuurslid. 
 
Hierna volgt de bekeruitreiking voor de diverse klassementen van het afgelopen jaar. 
Jur Hazekamp heeft weer een zeer mooie prijzentafel klaar gezet. Jur bedankt. 
Jur Hazekamp geeft aan dat hij voor volgend jaar weer de prijzen wil verzorgen. 
 
Rondvraag 
 
Adriaan van der Weg 
Om alle vis, ook de ondermaatse tijdens de zaterdagmiddagwedstrijden mee te laten tellen. 
Dit wordt aangenomen. 
 
Erik Huitsing  
Deze had geruchten gehoord dat er wensen zijn om meer zaterdagmiddagwedstrijden te gaan vissen. 
Deze worden uitgebreid van 4 naar 6 wedstrijden. 
 
Om 11;30 uur sluit de voorzitter de vergadering waarna er nog enkele verlotingen plaatsvinden. 
 
Secretaris 
Erik Huitsing 
5 Maart 2018 
 
  
 
 
 
 
 
 


