Notulen ledenvergadering vrijdag 21-03-2019 in
de Treemter Balk
Aanwezig deze avond: 5 bestuursleden en 7 leden.
Afwezig met kennisgeving de heren H. Keuning ,
M. Schram en D.de Vries.
1. Opening van de vergadering:
Onze voorzitter Gerrit Mulder opent om 20.05 uur de vergadering
door iedereen welkom te heten. Hij vraagt even en moment van stilte
voor enkele leden die ons in 2018 zijn ontvallen.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
- Geen
3. Notulen vorige vergadering vrijdag 16 maart 2018:
H. Soeten: met het wedstrijdprogramma zou er rekening
worden gehouden met de federatiewedstrijden?>het bestuur
is van mening dat men zelf een keuze moet maken of men
met deze wedstrijden mee wil doen of met de clubcompetitie.
Het is moeilijk om rekening met iedereen te houden er zijn
ook leden die weekends moeten werken en dan blijft er
weinig keuze over voor de competitie.
H. Soeten: ik zou graag eindelijk een antwoord willen
hebben op de vraag of HSV de Bears wil samenwerken met
andere regioverenigingen of alleen met HSV Lemmer.> Pier
is van mening dat dit misschien beter in een ander overleg te
doen en niet op deze jaarvergadering. Volgens Hielke heeft
het alleen maar voordelen, maar hoe komt het met de
kasgelden van de verschillende verenigingen?
Dhr.V.van Koutrik: zijn er ook karpers in de vijvers
uitgezet?> Nee wel in de Luts, daar is i.s.m. Jeroen
Bruinsma ca. 300 kg uitgezet.
Jeroen heeft wel zelf kleine karpers in de vijvers losgelaten.
4. Jaarverslag secretaris 2018:
Wordt in orde bevonden en goedgekeurd.
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5. Jaarverslag penningmeester 2018:
Pier wordt onder applaus hartelijk bedankt, want het ziet er weer
picobello uit.
6. Verslag kascontrolecommissie:
Dhr.D.de Vries en T. Kwakman hebben de kas gecontroleerd en
vonden geen fouten. Grote klasse Pier.
7. Benoeming kascontrolecommissielid:
Dhr. T. Kwakman en V. van Koutrik gaan de kas in 2019
controleren en Mw. O. Schram is dan reserve.
8.Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn J. Bosma en P. Bakker, zij stellen zich wederom
verkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus Jelle
en Piet mogen zich weer een tijdje bewijzen in het bestuur.
9.Website en Facebook:
De nieuwe website is in de lucht en gereed om te bekijken. Ook
nieuwe leden kunnen zich via deze site aanmelden.
Kan het wedstrijdprogramma ook uit de Dropbox?> Pier zal het
navragen bij de webmaster.
Facebook is(nog) niet in de lucht.
10.Uitreiking jaarprijzen 2018:
Alle inleggelden van alle 3 competities zijn opgespaard door Pier en
verdeeld in enveloppen naar rato de uitslagen. H. Soeten krijgt een
mooi herinneringsbord als clubkampioen van de zaterdag
competitie(hij is er erg blij mee)
H. Soeten is op woensdagavond 2e geworden omdat hij meer
wedstrijden heeft gewonnen dan IJ. Kiela
Woensdagcompetitie
1e P. Schram 83 punten
2e H. Soeten 67 punten
3e IJ. Kiela 67 punten
Dames:
1e O. Schram 72 punten

Zaterdagcompetitie
1e H. Soeten 130 punten
2e P. Schram 102 punten
3e K. Jakobs 82 punten
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Winter competitie
1e P. Schram 50 punten
2e J. Bosma 35 punten
3e P. Bakker 33 punten

De eerste maatse baars is gevangen door H. Soeten, maar deze was
buiten het roofvisseizoen gevangen en telt dus niet mee.
11.Wedstrijdprogramma 2019:
De deelname aan de nacht en roofviswedstrijd geld voor
minimaal 5 deelnemers.
Op 9 april wordt er een 55+ wedstrijd gehouden in de Heloma
vaart georganiseerd door HSV Wolvega.
De inschrijving voor de regiowedstrijd op 6 april in Parrega is
ook online.
H. Soeten: dus de nachtwedstrijd valt samen met federatieve
feeder-wedstrijd?>tja keuzes he.
Voor 1 mei kun je als vereniging minimaal 5 leden opgeven voor
het clubkampioenschap van de federatie met grote prijzen.
12.Rondvraag:
-Dhr. V. van Koutrik: wordt er in de zandvaart wel vis gevangen?
>Jazeker vooral op een zonnige zomeravond kun je daar goed vis
vangen. Het is wel heel ondiep water.
Dhr. V. van Koutrik geeft nog wat tips over het gebruik van mini
boilie’s. Dit is bekend bij het bestuur en sommige andere leden.
Verder nog wat informatie over vissen met de matchhengel in
stromend water als de gemalen in Friesland draaien. Hij vraagt nog
of deze gemalen op vaste tijden open staan> nee, dit ligt aan de
weersomstandigheden. Op de site van het waterschap is meer
informatie te vinden.
-IJ. Kiela: aan de uitslagen van de regiowedstrijd van afgelopen
voorjaar is te zien dat er goede vissers bij onze vereniging zitten,
dus opgeven voor de Friese club kampioenschappen kan geen
kwaad.
-J. Bosma: zijn onze wedstrijden al vastgelegd bij de federatie?
>nee, wij kiezen per keer waar we heen gaan en kijken kort van te
voren welke plekken bezet zijn door andere verenigingen. Het is
wel vervelend dat men per keer 2 wateren op kan geven, want dan
is er altijd 1 water niet bemenst, maar wel vastgelegd. Dit gaat
waarschijnlijk wel veranderen.
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Daarnaast hebben we gelukkig 2“privé“ visplekken. Bij controle
kun je ook aangeven dat we geen wedstrijd aan het vissen zijn( we
zijn vaak met weinig leden)
Aanvragen kan tot 2 dagen van te voren als het echt nodig is.
13. Sluiting:
De voorzitter G. Mulder sluit om 21.25 uur de vergadering door
iedereen te bedanken voor hun inbreng, daarna kan een ieder zich
verplaatsen naar de bar en krijgt iedereen een drankje aangeboden
op kosten van de club.
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