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Opening:   Voorzitter Hans de Vries opent de vergadering en heet allen welkom 

Notulen ALV 7 sept: De uitgereikte notulen van de extra vergadering van 7 september 

jongstleden zijn akkoord bevonden  

Presentielijst: De presentielijst is getekend door 19 personen. Met kennisgeving 

afwezig zijn de heren Oosterhof,  Schokker, Popma, Weide, 

Swartsenberg en Hoogeveen 

Vacature:  Helaas moet we melden dat de vacature penningmeester blijft 

bestaan.  De financiële administratie van de vereniging wordt gedaan 

door de verenigingsboekhouder W. Vrind 

Website: De website van de vereniging is geheel geactualiseerd en T. Koopman 

geeft nog een laatste presentatie, en geeft verder aan dat voorheen 

de website niet veilig was. Website is nu volledig beveiligd. Je kunt nu 

ook zelf wijzigingen aanbrengen o.a. vergunningen, adressen enz. 

Verder kun je ook zelf een leuk visfilmpje plaatsen. Misschien een 

idee voor de jeugd 

Kopij Fisk  en Wetter: Verzoek aan allen stukjes in te leveren voor het visblad. Er ontstaat                         

discussie over het nut van ons lidmaatschap. Vooralsnog is dit ons 

enige communicatiemiddel naar onze leden .                                  

Jeugd en wedstrijdcommissie:  De wedstrijdcommissie heeft de zaken op orde. De jeugd is wat 

lastiger aan het vissen te krijgen. Hier zal extra aandacht aan worden 

gegeven. Er zijn enkele vrijwilligers die graag ondersteuning willen 

verlenen. De afspraak is hier constructief mee aan het werk te gaan 

onder het motto meer jeugd aan het vissen te krijgen. De gemeente 

is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en zal worden 

aangesproken over het toegankelijk maken en behouden van onze 

visvijvers 

 

 



 

 

 

Financiën:  

W. Vrind presenteert het financiële verslag over 2018 en is door de aanwezige leden akkoord 

bevonden. Vervolgens geeft de kascontrolecommissie goedkeuring aan het door W. Vrind opgestelde 

financiële verslag van 2018. De begroting voor 2019 ziet er goed uit en kan worden geconstateerd 

dat HSV de Snoek er financieel goed voor staat. Het bestuur heeft er voor gekozen de kascontrole 

weer zelf ter hand te nemen en verleend discharge aan de kascontrolecommissie en spreekt dank uit 

voor het goede werk dat is gedaan door D. Ram en E.J. Veenstra. Als reserve voor de 

controlecommissie heeft zich de heer G. Goudriaan opgegeven  waarvoor dank. Het bestuur zal de 

volgende kascontrole tijdig aangeven  

 

Jaarverslag 2018: De opsteller van het verslag Jaap Booij leest het verslag voor en 

kunnen we constateren dat het goed gaat met de vereniging mede 

doordat nieuwe bestuursleden taken hebben overgenomen.           

Het bestuur dankt de heer Booij voor zijn werkzaamheden en de 

presentatie van het verslag  

 

Rondvraag: Van de rondvraag wordt door 2 personen gebruik gemaakt.  De heer 

Booij heeft een  opmerking waarom de ALV op goede vrijdag werd 

gehouden, de voorzitter beloofd dat dit niet weer gebeurt. W.Vrind 

vindt het jammer dat er  te weinig voor de jeugd wordt gedaan,       

M. Ruaedy gaf aan dat zij op Fisk & Wetter vrijwilligers heeft 

gevraagd zodat er meer voor de jeugd kan worden gedaan. Maar er 

komt geen reactie. Enkele vrijwilligers hebben aangegeven te willen 

ondersteunen 

 

Sluiting: De vergadering wordt om 21.45 uur  gesloten en de voorzitter dankt 

de aanwezigen en wenst een ieder mooie vangsten en fijne Pasen toe  

 

Voor akkoord getekend: Wolvega,       19e april     2019 

 

 Voorzitter J.J. de Vries   secretaris Chr. Krediet 

 

 

 


