Notulen ledenvergadering vrijdag 10-03-2017 in
de Treemter Balk
Aanwezig deze avond: 5 bestuursleden en 7 leden. Afwezig met
kennisgeving de heren F. v/d Ham, IJ. Kiela, H. Keuning en D. de Vries
1. Opening van de vergadering:
Marten Schram opent de vergadering door iedereen welkom te heten.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
- Geen
3. Notulen vorige vergadering vrijdag 11 maart 2016:
Geen op en/of aanmerkingen.
4. Jaarverslag secretaris 2016:
Wordt in orde bevonden.
5. Jaarverslag penningmeester 2016:
Pier wordt hartelijk bedankt, want het ziet er weer picobello uit.
- Hr. Attema : kosten bank zijn nog steeds te hoog >dit komt
door het aantal acceptgirokaarten voor de leden die niet
automatisch betalen.
6. Verslag kascontrolecommissie:
Dhr. IJ. Kiela en F. vd Ham (zelf niet aanwezig deze avond)
hebben de kas van de penningmeester gecontroleerd. Het werd
allemaal dik in orde bevonden.
7. Benoeming kascontrolecommissielid:
Dhr. F. v/d Ham en D. de Vries gaan de kas van 2017 controleren
en Dhr. T. Kwakman is reserve.
8.Bestuursverkiezing:
Aftredend is Dhr. M. Schram, als nieuw lid en voorzitter wordt de
heer G. Mulder voorgedragen, omdat er geen tegenkandidaten zijn,
wordt hij met applaus aangenomen.
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Verder zijn de heren J. Bosma, P. Bakker en K. Pit herkiesbaar
gesteld en ook hiervoor waren geen tegenkandidaten dus mogen zij
weer een tijdje mee.
Dhr. M. Schram wordt beloond voor zijn bewezen diensten en wordt
dan ook benoemd tot erelid en krijgt daarvoor onder applaus een
bijbehorend speldje uitgereikt.
9.Uitreiking jaarprijzen 2016:
Woensdagavond
1e H. Soeten
2e P. Bakker
3e IJ. Kiela
Dames:
1e O. Schram

85 punten
60 punten
60 punten

Zaterdagmorgen
1e H. Soeten
2e P. Schram
3e K. Pit

122 punten
95 punten
86 punten

96 punten

De eerste maatse baars is gevangen door Dhr. P.Bakker op 22 juni.
De inleg van de voornvis competitie van 2016 is verdeeld onder de
deelnemers in volgorde van uitslag. 1e prijs P. Bakker, 2e prijs P.
Schram en 3e prijs H. Soeten, zie verder de uitslagen.
10.Wedstrijdprogramma 2017:
Omdat we nu bijna elke zaterdag een wedstrijd gepland hebben,
wordt er bij de einduitslag van de competitie, de 5 slechtste
wedstrijden afgetrokken.
Op maandag krijgt iedereen een mail van Koos of Pier wie er mee wil
op de woensdagavond en op woensdag een mail voor opgave op de
zaterdag. Mocht het slecht weer worden of er zich een andere situatie
voor doen, dan krijgt iedereen voor woensdag bericht of de wedstrijd
afgelast wordt.
De nachtwedstrijd wordt verplaatst naar 24 juni en 23 september
wordt een competitiewedtrijd.
11. Beleid bestuur:
Geen opmerkingen
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12.Rondvraag:
- Dhr. H. Soeten: Is het een idee om samen met de gemeente een
karpervijver te (laten) maken. Bijvoorbeeld de bestaande vijver in
Balk aanpassen? En dan vissen tot 1 kilo uit laten zetten en alle
grotere er uithalen.>het bestuur zal in overleg gaan en eventueel in
gesprek gaan met de coördinator van de gemeente over dit
voorstel.
-Is het misschien een idee om de visverenigingen in de ZWH
samen te voegen en dan 1 bestuur samen te stellen? Want HSV
Lemmer heeft (ook) last van teruggang van het aantal actieve leden
die meedoen met wedstrijden en het aantal leden wat op de
vergaderingen komt is ook weinig.>Bestuur gaat in overleg over
het voorstel.
-Dhr. van Koutrik: Ik ben een matchvisser en vindt het zeer
interessant, maar in deze omgeving zit je met water waar
gemaaltjes zitten en dan is het geen succes. En waar kan ik in Balk
in de winter goed op voorn vissen?>aan de Eastwal in Balk.
- Dhr. Attema:Is het mogelijk om elke maand het
wedstrijdprogramma in de Balkster Courant te laten zetten? Om
ook niet leden te lokken voor de wedstrijden(vakantiegangers)
- ik ben niet voor samenvoeging van de verenigingen.
- ik ben voor het teruggeven van het schubrecht voor de
beroepsvissers, maar er wordt volgens hem te weinig
gecontroleerd.>dit zijn meningen en die worden niet gedeeld.
-Dhr.J. Bosma: is het mogelijk om de palen en het prikkeldraad te
verwijderen aan de Welle? >dit moet met de eigenaar van het
weiland besproken worden.
Dhr.H. Soeten: Het bestuur moet de wedstrijden vastleggen via de
Friese Federatie om te voorkomen dat de plekken bezet zijn.>Dit
gaan we zeker doen.
13. Sluiting:
De nieuwe voorzitter G. Mulder sluit om 21.40 uur de vergadering door
iedereen te bedanken voor hun inbreng, daarna krijgt iedereen een
drankje aangeboden op kosten van de club.
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