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___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op donderdag 8 oktober vanaf 19.30 uur in het kantoor 
van de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Aanwezig  waren: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Ph Jeugd (voormalig en opvolger), Ph Wedstrijden,  
    Ph Water & Vis en Directeur. 

    
Afwezig:               Ph Handhaving   
 
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent om 19:49 uur de vergadering. 
Aangezien we vanavond twee nieuwe, aspirant, bestuursleden 
mogen verwelkomen begint de vergadering met een 
voorstelrondje. 
Onder punt 7b wordt toegevoegd: vervolg beleidsplan. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

(voormalig)Ph jeugd geeft aan dat in het verleden de afspraak is 
gemaakt om een jeugdklankbordgroep te formeren. Deze zal 
bestaan uit jeugdbegeleiders van verenigingen die actief beleid 
voeren op de doelgroep jeugd. Deze klankbordgroep valt onder de 
COW. Op het aanstaande voorzittersoverleg komt dit punt op de 
agenda. 
Ook is er gesproken over een jeugdbestuur. Hier wordt aan 
gerefereerd in de bijlage. De (nieuwe) Ph jeugd pakt dit laatste op. 

 
 
 
 
Kantoor 
 
Ph jeugd. 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

De op dit moment lopende monitoring gaat naar wens.  
 
 
 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

Het clubkampioenschap is positief ontvangen. 
Er zijn vanuit de verenigingen vragen m.b.t. het beleidsplan 
wedstrijden. Wat gaan we nu doen? Eind oktober staat dit op de 
agenda van SN. 

 
 
 
 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

Op dit moment heeft de federatie 8 BOA`s die voor ons de 
controles uitvoeren. N.a.v. de oproep voor nieuwe BOA`s worden 
er 19 personen uitgenodigd voor een vervolggesprek. Dit vindt eind 
oktober plaats. 

 
 
 
Kantoor 

   
6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 

Het onderwerp oeverprojecten gaat op de agenda voor de 
districtsbijeenkomsten. 

Kantoor 

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. tot nu toe zijn er ongeveer 8000 (achtduizend.) meevispassen 
verstrekt. Dit valt wat tegen.10% van deze meevissers is 
uiteindelijk lid geworden van een vereniging. Dit kan slechter. 
Er is onderzoek gedaan naar het aantal vispassen ten opzichte van 
het aantal inwoners. De drie noordelijke provincies scoren hierbij 
als hoogste. 
b. 18 november wordt te Bilthoven het beleidsplan besproken. Wie 
van ons gaat hier naar toe? 
c. Alle bestuursleden zijn van harte welkom op het 
voorzittersoverleg. 
d. Het schema voor de districten wordt besproken. Het kantoor 
werkt dit verder uit. 
e. Er wordt kort gesproken over de invulling van de 
oudejaarsreceptie. 
f. voor 2016 maken 72 verenigingen gebruik van de ledenservice.  
 

 
 
 
 
 
 
Voorzitter  
 
Allen 
 
Kantoor 
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De directeur deelt mee dat de gesprekken met de leverancier er 
toe hebben geleid dat we vol goede moet de nieuwe “run” 
tegemoet zien. 
g. Het aantal reacties op de vacature “fin. adm. Medewerker” was 
overweldigend. Met vier kandidaten vindt een gesprek plaats. 
e. Er wordt z.s.m. overgegaan tot aanschaf van een nieuwe 
telefooncentrale. Leuke bijkomstigheid is, dat deze nieuwe manier 
van telefoneren ( via internet ) er toe resulteert dat het systeem 
zichzelf, gedeeltelijk, terug verdient. 

 
 
 
 
 
 
Kantoor 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     Geen bijzonderheden.  

 
   
9. VERSLAGEN n.a.v. Punt 2. (voormalig) Ph jeugd merkt op dat er tijdens de 

vorige vergadering ten onrechte van uitgegaan is dat het aantal 
deelnemers tijdens de jeugdvisdag tegen viel. Het was wat minder 
dan vorig jaar. Maar toch bevredigend 
n.a.v punt 4 . Graag een overzicht van de precieze kosten van het 
clubkampioenschap. 
n.a.v. Punt 7c. De penningmeester stelt geen vacature op, maar 
een vacaturetekst. 

 
 
 
 
Kantoor 

   
10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

De directeur doet verslag van ons bezoek aan het COA te Oranje. 
Voor alle duidelijkheid: onze federatie stelt vergunningen 
beschikbaar onder dezelfde voorwaarden die gelden voor andere 
instellingen. ( Lees, tegen betaling.) 
Het Beersterdiep is weer opengesteld. ( onder voorwaarden) 
Helaas is de eerste klacht al weer binnen. Dit m.b.t. het parkeren. 
Iedere klacht wordt zeer serieus opgepakt. 
De voormalige Ph jeugd doet formeel overdracht van het 
jeugdarchief. Dit archief heeft zij gekregen van haar voorganger. 
De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en geeft aan dat het 
officiële bedank moment plaats zal vinden tijdens de 
oudejaarsborrel op 16 december. 
 

 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21:57 uur.  
 


