
Notulen ledenvergadering H.C de Witte Dobber 3 Maart 2017 

 

Om 20;15 opent de voorzitter de vergadering. 
We beginnen met een moment van stilte voor leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Martin Bulthuis heeft afgezegd voor de vergadering 
Pieter Jan van der Laan komt later. 
 
We beginnen zoals gewoonlijk met een verloting, en deze wordt gewonnen door Willem Slagter een 
dikke rollade. 
 
De Notulen en het jaarverslag worden zonder aanmerkingen en opmerkingen goedgekeurd door de 
leden. 
 
De penningmeester geeft uitleg over de kas, en deze wordt door de leden nagezien en zonder 
opmerkingen goedgekeurd,  
Dan is het woord aan de Kascommissie bestaande uit Piet de Winter en Stephan Timans. 
Deze stellen aan de leden voor om de penningmeester decharge te verlenen. 
De leden gaan hier mee akkoord en de voorzitter bedankt de penningmeester voor het werk. 
 
Stephan Timans verlaat de kascommissie en Willem Slagter komt erin en vormt samen met Piet de 
Winter de nieuwe kascommissie. 
Anne Huitsing  is de reserve. 
 
Tijdens het verslag van de jeugdcommissie door Jur Hazekamp, blijkt dat er steeds minder 
jeugdvissers komen. 
Wel is de jeugd die mee vist heel enthousiast, ook bedankt Jur de vrijwilligers voor de hulp tijdens de 
wedstrijden. Ook de diverse bijdrage van de sponsoren en subsidies hebben er toe bijgedragen dat er 
een gezonde kas bij de jeugd en dat er zeer mooie prijzen zijn voor de deelnemers tijdens de slotdag. 
Tevens geeft Jur aan dat dit zijn laatste jaar als jeugdbegeleider is. 
 
Tijdens het bespreken van de wedstrijden van het afgelopen jaar. Blijkt dat er een voorkeur uit gaat 
om tijdens de marathonwedstrijd te gaan vissen op 1 lijn en niet zoals de afgelopen keer dat er her 
en der iemand zit, het bestuur geeft aan hier de volgende keer rekening mee te houden. 
Alle andere wedstrijden zijn geen klachten over, wel zijn er steeds minder vissers op onze 
wedstrijden, en hier proberen we een oplossing voor te vinden. 
 
René Tuitman is aftredend, en omdat er zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld wordt René 
herkozen als lid van het bestuur. 
 
Rondvraag. 
Stephan Timans vraagt om tijdens de avondwedstrijden alleen op gewicht te gaan vissen. 
De leden en het bestuur gaan hiermee akkoord om dit in het komend vis jaar als proef te gaan doen.  
Anne Huitsing vraagt wanneer gaan we weer naar Denemarken, het bestuur geeft aan dat dit geen 
probleem is en dat het alleen een kwestie is van regelen. Anne geeft aan dat hij dit wel wil gaan 
regelen, zodat we in 2018 weer een visweekend of week hebben. Stephan Timans geeft aan dat hij 
Anne wel wil helpen en later meld ook Piet de Winter om mee te helpen. 
Pieter jan van der Laan vraagt of we ook weer een roofviswedstrijd kunnen organiseren. Het bestuur 
zal in de komende bestuursvergadering dit bespreken, maar we hebben al een volle agenda dus of dit 



het komende vis jaar nog gaat gebeuren zal moeilijk worden. Ook vraagt Pieter jan of het niet 
mogelijk is om op de zaterdagmiddag winterwedstrijden te organiseren, ook dit neemt het bestuur 
mee op de volgende bestuursvergadering. 
Piet de Winter vraagt of er ook animo is om street fishing wedstrijden te organiseren, vanuit het 
bestuur wordt aangegeven dat zij dit niet gaan doen, wel als er iemand vraagt ter ondersteuning om  
dit soort wedstrijden te gaan regelen, dat wij hier wel alle medewerking aan zullen geven.  
Kalmendi en Siekmans vinden het een super gezellige vergadering.  
Erik Huitsing vraagt of de leden ermee instemmen dat ook niet leden kunnen mee vissen aan onze 
wedstrijden, dit omdat we zien dat er steeds minder vissers mee vissen aan onze wedstrijden. De 
vergadering gaat hiermee akkoord om dit een jaar lang op proef te doen.  
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de vergadering en geeft aan dat er nog een aantal 
verlotingen volgen. 
 
Datum volgende vergadering is vrijdag 2 maart 2018 20;00 uur 
 
 


