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___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op donderdag 21 januari vanaf 20:00 uur in het kantoor 
van de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Aanwezig  waren: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Ph Handhaving, Ph Wedstrijden,  
    Ph Water & Vis en Directeur. 

    
Afwezig:     Ph jeugd (vacant)             
 
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. 
De Ph handhaving sluit iets later aan. 
Aangezien dit voor de kandidaat voorzitter de eerste vergadering 
bij de HSF is, begint de voorzitter met een voorstelrondje. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

Er heeft inmiddels een gesprek plaats gevonden met de nieuwe 
kandidaat voor de portefeuille jeugd. De beoogd kandidaat gaat 
kijken of dit te combineren is met zijn werk. 

 
 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

Het karperproject krijgt een vervolg. 
De waterschappen gaan dit keer meebetalen.  
Er worden 240 karpers uitgezet, waarvan er ongeveer 36 
gezenderd zijn. De overigen hebben een tag mee gekregen. 6 
februari is de grote (uitzet)dag. De vorige uitzet doet het goed.  

 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

a. We gaan dit jaar al aan de slag met de wedstrijdbaan aan het 
kanaal Veendam-Musselkanaal. 90 steigers. 
Mocht er besloten worden om dit later uit te breiden tot 220-250 
steigers wordt dit een project van SN. 
b. Alle wedstrijdreglementen zijn onder de loep genomen en in lijn 
gebracht met het reglement dat SN hanteert. Dit heeft geresulteerd 
in eenvoudiger reglementen. Alles is terug te vinden op de website 
vissen.nl. 
c. Er vindt een discussie plaats over het gebruik van sociale media. 
Er wordt besloten om hier geen beleid op te maken. 
De vergadering onderschrijft de visie van de directeur in dezen. 
Namelijk: “Let op het taalgebruik, houdt het netjes en wees 
genuanceerd.” 
Wanneer een bestuurslid iets wil communiceren m.b.t. de HSF 
gaat dit, bij voorkeur, via de directeur.  

 
 
 
 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

De opleiding tot BOA is van start gegaan. De inmiddels tot 19 
personen gegroeide groep is uitermate gemotiveerd. De 
verwachting is dat tegen de zomer de cursus afgerond zal zijn. 

 

   
6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 

De directeur licht de notitie m.b.t. het zeeforelproject toe. Er is 
inmiddels een website. (zeeforel.nl). Via deze website kan je 
meedoen aan de actie: “doneer een zeeforel.” Voor slechts 10 euro  
wordt je “eigen” zeeforel uitgezet en ontvang je het officiële 
zeeforel certificaat. De eerste 400 donateurs krijgen ook nog eens 
een kunstvlieg. En niet zo maar één. Het betreft hier een echte 
“Henk Huizing”. Op de site staan ook de donateurs vermeldt. 

 

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op de agenda en 
stukken van de vergadering SN. ( verslag 98e.) 
De ALV SN is definitief op de 11e juni. 
b. BKO geen bijzonderheden. 
c. Voor de vrijwilligers dag gaan we een kijkje nemen bij het 
“Pagedal” 
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d. De directeur zegt toe de jaarplanning te zullen updaten en uit te 
voeren in een andere lay-out. ( vergaderingen en wedstrijden 
gescheiden.) 
e. De voorzitter geeft een toelichting op de 
visrechtenovereenkomst Lauwersmeer. 
 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     De Ph geeft aan dat het pensioenafdracht geschil tussen 

administrateur en de HSF nog niet is opgelost. Wordt vervolgd. 
De Ph geeft een toelichting op zijn werkzaamheden voor de 
FIBAC. 

 
 

   
9. VERSLAGEN Vriendelijk verzoek om per punt een inleiding te verzorgen i.v.m. de 

leesbaarheid. 
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

   
10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

De peilverhoging in het Lauwersmeer wordt in ieder geval 
uitgesteld tot 2017 

 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.22 uur.  
 


