Notulen ledenvergadering vrijdag 16-03-2018 in
de Treemter Balk
Aanwezig deze avond: 5 bestuursleden en 9 leden.
Afwezig met kennisgeving de heren J. Bruinsma, H. Keuning ,
M. Schram en O. Schram.
1. Opening van de vergadering:
Onze nieuwe voorzitter Gerrit Mulder opent om 20.05 uur de
vergadering door iedereen welkom te heten.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
- Dit jaar worden er karpers van ongeveer 3 kilo uitgezet( met
medewerking van de federatie Friesland) in de vijvers van Balk.
Het zou fijn zijn als de vijvers wat meer diepte zouden krijgen.
3. Notulen vorige vergadering vrijdag 10 maart 2017:
 De notulen zouden op de site van HSV de Bears ter inzage
staan, maar omdat we bezig zijn met een nieuwe site, staat
het er niet op.
 N.a.v. de opmerking van dhr. H. Soeten> hij doelde op
samenvoeging met De Bears en Lemmer en niet met alle
verenigingen van de ZWH. Is hier al iets van bekend?> wij
hebben daar als bestuur nog geen beslissing over genomen.
4. Jaarverslag secretaris 2017:
Wordt in orde bevonden en goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester 2017:
Pier wordt hartelijk bedankt, want het ziet er weer picobello uit.
- Wat kost een vispas via HSV de Bears> de kosten zijn €29,50 bij
automatische betaling en €31,50 per acceptgiro.
Dhr. H. Soeten: Er zit een prijsverhoging voor de afdracht
aan de federatie aan te komen van €2,00. Dus is het
verstandig om ook de prijs van de vispas aan te passen.> dit
gaan we zeker overwegen.
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6. Verslag kascontrolecommissie:
Dhr. F. vd Ham en D. de Vries hebben de kas van de
penningmeester gecontroleerd. Het werd allemaal dik in orde
bevonden. Pier is herkiesbaar en mag zeker blijven !!
7. Benoeming kascontrolecommissielid:
Dhr. T. Kwakman en D. de Vries gaan de kas van 2018
controleren en Dhr. V. van Koutrik is reserve.
8.Bestuursverkiezing:
Aftredend is Dhr. P. Schram. Hij stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten, dus mag Pier nog een tijdje de financiën verzorgen.
9.Website en Facebook:
Het bestuur is bij Marien Everse geweest om hem een nieuwe website
te laten maken, over ongeveer 3 weken is dit voor elkaar. Ook wordt
er gekeken naar het opzetten van een facebookpagina.
De oude website werd niet bijgehouden door het ontbreken van de
goede wachtwoorden.
Op de nieuwe site komt ook een module om online(via Sportvisserij
Nederland) een nieuwe vis pas aan te vragen. Dit is vooral makkelijk
voor nieuwe leden uit het buitenland die hier willen vissen.
10.Uitreiking jaarprijzen 2018:
Woensdagavond
1e K. Jakobs
2e P. Schram
3e K. Pit
Dames:
1e O. Schram

Zaterdagmorgen
75 punten 1e H. Soeten
70 punten 2e P. Schram
63 punten 3e K. Jakobs

168 punten
146 punten
132 punten

48 punten

De eerste maatse baars is gevangen door Mw. O. Schram op 31 mei.
De inleg van de voornvis competitie van 2017 is verdeeld onder de
deelnemers in volgorde van uitslag. 1e prijs H. Soeten 77 punten, 2e
prijs P. Schram 76 punten en 3e prijs P. Bakker met 71 punten.
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11.Wedstrijdprogramma 2018:
 De eerste 2 wedstrijden van dit jaar zijn komen te vervallen
door de slechte weersomstandigheden.
 Op 10 april wordt er een 55+ wedstrijd gehouden in de Heloma
vaart georganiseerd door HSV Wolvega.
 De inschrijving voor de regiowedstrijd op 14 april in Parrega is
ook online.
Dhr. H. Soeten: waarom dit jaar veel minder wedstrijden?
>omdat er leden zijn die een volledige baan hebben en niet
altijd in staat zijn om mee te doen.
Op 5 mei is er een clubkampioenschap, waar 5 personen per
club aan mee kunnen doen om gezamenlijk zoveel mogelijk
vissen te vangen. Dit zou toch ook leuk zijn voor HSV de
Bears.! >dit gaan we zeker overwegen.
Hielke vindt dat als het bestuur beslist om de aftrek van de
wedstrijden af te schaffen, dat als gevolg heeft dat bij het
missen van meerdere wedstrijden men geen kans meer heeft om
de competitie te winnen van diegene die wel alle wedstrijden
mee doet. > het bestuur gaat aan het eind van het seizoen
bekijken of de beslissing van de aftrek wel of niet verstandig is.
Graag zou Hielke willen dat het bestuur met de planning van de
wedstrijden rekening houdt met de data van federatieve
wedstrijden. Deze dus vrijhouden van de kalender (of eventueel
vermelden) >hier gaan we volgend seizoen rekening mee
houden.
En zou het niet verstandig zijn om de nachtwedstrijd van 20.00
uur tot 8.00 uur te houden?> ook dat gaan we overwegen.
12.Rondvraag:
- Dhr. H. Soeten: persoonlijk zou ik graag voor het kampioenschap
een bordje of andere prijs i.p.v. een bon als prijs willen ontvangen.
Dit was ook al in een eerder overleg beloofd door het bestuur !!
>dit is zeker mogelijk. Natuurlijk is dit een persoonlijke smaak.
-Dhr. V. van Koutrik: Het uitdiepen van de vijvers in Balk is zeker
kansloos? >de gemeente is er wel mee bezig geweest, maar hoe
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diep het is geworden en welke vijvers gedaan zijn is onbekend. De
vijvers zijn niet meer in ons pacht bezit. Ze komen op de landelijke
lijst van viswateren te staan, zodat een ieder die een geldige vis
pas heeft, er kan komen vissen. De aanvraag ligt momenteel bij de
federatie, want de vergunningen en rechten moeten worden
omgezet. Het zou ook verstandig zijn dat de vijvers meer aangepast
worden voor de jeugdvisserij. HSV de Bears houdt de vinger aan
de pols.
-De visstand is momenteel prima. Mensen komen uit het hele land
om hier (op karper) te vissen.
-Dhr. H. Soeten: Misschien is het een idee om de heer Herwin
Kwint uit te nodigen op de ledenvergadering om uitleg te geven
over de karpervisserij. Deze man heeft nuttige info en weet er zeer
veel van. Hij weet het ook op een boeiende manier te vertellen.
Op You Tube is hij ook te bekijken.
-Dhr. F.vd Ham: de visvlonders in ’t Hiedenskip worden niet goed
bijgehouden, op deze manier groeien ze helemaal dicht. > op de
afgelopen bestuursvergadering was dit al aan de orde geweest en
het bestuur zal er werk van maken door vaker te maaien. De
vlonders zijn ook van de HSV Workum, maar die laten het afweten.
-Dhr. D. de Vries: misschien is het een idee om de eventuele
spreker halverwege de ledenvergadering zijn lezing te laten
houden, dan heb je geen probleem met leden die na afloop gelijk
naar huis gaan. Men kan ook een verslag maken en dit in de
Balkster Courant laten zetten.
-het zou verstandig zijn om de nieuwe website professioneel te
laten beheren> dit gaat zeker gebeuren.
-Dhr.IJ. Kiela: Graag voor aanvang van de wedstrijden bepalen
wanneer de wedstrijd begint. Niet iedereen is even snel met het
opbouwen van de visplek. >hier zullen we vanaf de eerste
wedstrijd rekening mee houden.
-Dhr. Attema: Er schijnt Forel uitgezet te zijn in een afgesloten
meer of vijver in Friesland, die niet te eten is. Is dit bekend?>geen
idee. Het zou aan de samenstelling van de bodem kunnen liggen.
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-hoe wordt de (beroeps)schubvisrechten gecontroleerd? >in de
bijvangstenregeling staat wat het quotum per hectare per
beroepsvisser is en bij elke aanlanding moet dit digitaal (via de
mobiele telefoon) doorgegeven worden aan de federatie. Als men
meer vangt volgen sancties en hier wordt streng op gecontroleerd,
want het is een economisch delict wat zwaar telt.
Hoe zit het met de visserij en looprecht in de omgeving Kampen,
want het schijnt dat daar nog met een staand want wordt gevist.
Weet het bestuur iets van? >het bestuur is hier niet van op de
hoogte. Als de heer Attema daar meer over wil weten, zal hij
contact op moeten nemen met de desbetreffende HSV in de buurt
van Kampen.
Het bestuur is van mening dat er zoveel mogelijk viswater in de
landelijke lijst van viswateren moet komen te staan, want daar
staat dan duidelijk in aangegeven wat de regels zijn in bepaalde
wateren.

13. Sluiting:
De voorzitter G. Mulder sluit om 21.45 uur de vergadering door iedereen
te bedanken voor hun inbreng, daarna krijgt iedereen een drankje en een
bitterbal aangeboden op kosten van de club.
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