Notulen ledenvergadering vrijdag 11-03-2016
Aanwezig deze avond: 4 bestuursleden en 11 leden. Afwezig met
kennisgeving heer J. Bosma, S. Attema en F. v/d Ham.
1. Opening van de vergadering:
Marten Schram opent de vergadering door iedereen welkom te heten
en vraagt allereerst een moment van stilte voor de leden Mw. H.
Smid, Dhr. G. de Groot, Dhr. H. Visser en Dhr. R. Kuipers die de
afgelopen periode overleden zijn. Marten meld dat de deelnemers
aan de wedstrijden terug loopt, mede door de vergrijzing.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Ingekomen:
- Mail van F. v/d Ham (zie punt12 rondvraag ) en S. Attema
Mededelingen:
- Geen
3. Notulen vorige vergadering vrijdag 13 maart 2016:
De vraag van de heer S. Attema wordt doorgestuurd naar de
federatie Fryslân, omdat wij als bestuur daar geen antwoord op
hebben. De BOA in het bestuur van de federatie houdt de
gelederen bezig, er zal naar geïnformeerd worden.
4. Jaarverslag secretaris 2015:
Wordt in orde bevonden
5. Jaarverslag penningmeester 2015:
Pier wordt hartelijk bedankt, want het ziet er weer picobello uit.
6. Verslag kascontrolecommissie:
Dhr. G. Mulder en Dhr. IJ. Kiela hebben de kas van de
penningmeester gecontroleerd. Het werd allemaal dik in orde
bevonden.
7. Benoeming kascontrolecommissielid:
Dhr. IJ. Kiela en F. v/d Ham gaan de kas van 2016 controleren en
Dhr. D. de Vries is reserve.
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8.Bestuursverkiezing:
Aftredend is Dhr. M. Schram Omdat er geen tegenkandidaten zijn
wordt hij weer herkozen.
9.Uitreiking jaarprijzen 2015:
Woensdagavond
1e H. Soeten
2e F. v/d Ham
3e J. de Boer
Dames:
1e O. Schram

Zaterdagmorgen
77 punten 1e H. Soeten
67 punten 2e K. Pit
54 punten 3e P. Schram

125 punten
100 punten
88 punten

48 punten

De eerste maatse baars is gevangen door Dhr. H. Soeten.
De inleg van de voornvis competitie van 2015 is verdeeld onder de
deelnemers in volgorde van uitslag. 1e prijs Wiebe v/d Werk, 2e prijs
Fred v/d Ham en 3e prijs Piet Bakker, zie verder de uitslagen.
10.Wedstrijdprogramma 2016:
De voornviscompetitie is veranderd in wintercompetitie omdat er
steeds minder voorn wordt gevangen tellen alle gevangen vissen mee.
Ook is de hengelkeuze nu vrij.
De forelviswedstrijd is nu (op verzoek) 2 weken eerder gepland. Er
zijn al 2 aanmeldingen: Dhr. D. de Vries en Albert Sijtsma.
Het valt Dhr. H. Soeten op dat er afgelopen jaar veel in het zelfde
(wedstrijd) water is gevist, kan hier niet wat meer variatie in gebracht
worden? >Er wordt vaak veel gemopperd dat de wind in de rug moet
en dat bepaalde wateren bij de leden geen voorkeur hebben, dus blijft
er weinig keuze over. Ook wil men niet te ver rijden om te gaan
vissen.
Er wordt besloten om de keuze van de wateren te gaan bespreken in
het bestuur en het wedstrijdwater aan te vragen via de federatie. Als
men in de Urker vaart wil vissen, moet dat via de federatie Oost
aangevraagd worden.
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11. Beleid bestuur:
Geen opmerkingen
12.Rondvraag:
- Dhr. IJ. Kiela>waarom een vrije hengelkeuze tijdens de
wintercompetitie?>Omdat we dan meer keuze hebben in
wedstrijdwater in niet vast zitten aan dorpskernen, dus meer kans
op vis. Volgend jaar gaan we het evalueren en eventueel
aanpassen.
-Dhr.D.de Vries> is het een idee om minder wedstrijden te gaan
vissen? Om meer personen aan de waterkant te krijgen?> We
denken als bestuur dat dit geen oplossing is, want er gaat nu altijd
een vaste kern mee en die heeft nu meer kans om meerdere keren
mee te kunne n, Als men een keer niet kan is dit niet erg, want er
worden per competitie 2 wedstrijden van het totaal afgetrokken.
-Dhr. V.van Koutrik>De nieuwe mee vis toestemming van de
federatie is een goed initiatief, want men wordt enthousiaster(de
jeugd) om een keer mee te vissen. Heeft de club daar ook positieve
ervaringen mee?> nee, daar horen we niets over. De 2 personen
die mee zijn geweest met Dhr. van Koutrik zijn wel lid geworden,
dus dat is wel weer positief. De rietkragen bij de visvijvers in Balk
zijn weggehaald, zijn er nu minder vangsten?> Nee, er wordt nog
steeds dezelfde aantallen vis gevangen.
- Dhr. H. Keuning> De Oude Karre stond vorig jaar niet in de lijst
van viswateren, maar nu inmiddels wel.
- Dhr. IJ Kiela>Er is weer karper uitgezet in het Slotermeer (250
stuks)!
Ingekomen stuk voor de rondvraag van Dhr. F. v/d Ham>graag de
vlonders bij Koudum rietvrij maken>Dit gaan we zeker doen, want
we hebben een (motor) strimmer aangeschaft die ook voor andere
plekken gebruikt kan worden.
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-Dhr. H. Soeten>graag bordjes plaatsen met de tekst verboden aan
te leggen op de visvlonders bij Koudum. En eventueel nummers.

13. Sluiting:
Het bestuur sluit om 21.15 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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