
Verslag Jaarvergadering 11-04-2016

Aanwezig: 15 personen en 2 afzeggingen

1) De voorzitter opent de vergadering en begint met de mededelingen.

We stonden even stil bij het overlijden van Jan vd Kamp op 10-12-2015, Cees Roelofs op 25-01-
2016 en Jan van Wijk op 17-03-2016. Jan van de Kamp kon je samen met zijn vrouw bijna 
uittekenen langs de vaart en velen hebben vroeger hun snoekvisjes bij hun gehaald. Cees Roelofs 
was een oud bestuurslid en Jan van Wijk had nog een mooi stukje geschreven over Cees wat op 
de site is geplaatst. Helaas kwam totaal onverwacht niet lang daarna het plotselinge overlijden 
van onze oud voorzitter  en ere voorzitter Jan van Wijk. Jan had kort daarvoor nog aangegeven te 
willen stoppen, maar daar wilde wij als bestuursleden niets van horen. Jan was een vat vol 
informatie, waaruit wij allen mochten putten. Zijn betrokkenheid en zeer grote relatiekring gaan 
wij zeer missen. Wij wensen van deze kant alle nabestaanden heel veel sterkte toe met het 
verwerken van dit grote gemis.

2) Ingekomen Stukken: er waren geen ingekomen stukken.
3) Notulen jaarverslag 2015: doorgenomen en goedgekeurd
4) Financieel verslag: Gerard Voorburg en Bart Nouwens doen dit samen.

Opmerking van Theo Veenstra dat de drukkosten zo hoog zijn. Reden is het boekje, daarvoor 
in de plaatst zal nu een nieuwsbrief komen. Via deze nieuwsbrief kon men aangeven, of men 
het boekje wil blijven ontvangen. Ten tijden van de vergadering, waren dat slechts 4 
personen.
Tevens antwoord gegeven op de vraag waar het verschil ligt tussen Kosten viswater en Huur 
viswater. Kosten zijn bv de borden die langs de vaart staan.

5) Kascommissie: de heren J vd Kruis en J Hagen hebben Decharge gegeven aan de 
penningmeester. F de Caluwe en J vd Kruis nieuwe commissie en Fok Bierlaagh treed af. Roy 
van Laar reserve.

6) Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Jan van Binsbergen. Jan van Wijk was ook 
aftredend en herkiesbaar en voor volgend jaar zal er gekeken worden of er een nieuw 
bestuurslid zich aanmeld. Voor Jan waren er geen tegenstemmen, dus unaniem herkozen.

7) Pauze
8) Prijsuitreiking: 

Junioren: Witvis :Roy van Laar
Snoek :Roy van Laar

Senioren: Witvis :G. Calis
Snoek :B. Nouwens

9) Wedstrijden 2016: deze zijn vermeld in de nieuwsbrief. Forel vissen 2015 was zeer succesvol 
en zal ook in 2016 voortgang hebben datum is geprikt op 04-06-2016 en er zullen max 40 
personen aan mee kunnen doen. Ten tijde van de vergadering was deze al vol.

10) Rondvraag: 
Rob Wiegers, Hoe zit het met de sponsoren, daar er geen boekje meer is. Hiervoor is plaats 
op de site, kopij zal dan ook digitaal moeten worden aangeleverd.
Theo Veenstra, Er is weinig opkomst van de leden tijdens de vergadering. Dit is helaas een 
bekend probleem, maar niet anders dan bv de Snoekbaars of HSV Hilversum. Daar komen 
ook maar een paar leden af op de vergadering.



Adriaan Schotsman: Heeft geen computer hoe komt hij aan informatie? Via Nieuwsbrief of 
boekje.
Anneke van Wijk: Veel portokosten, waarom niet zelf rondbrengen? Dit gebeurd al voor het 
meeste.
Gerard Voorburg: wie is er verantwoordelijk voor de steigers? Het waterschap.

11) Afsluiting: de voorzetter bedankte een ieder voor zijn aanwezigheid en input en sloot de 
vergadering af.


