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___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 2 december vanaf 19.30 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              
 
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De Ph Water&Vis heeft aangegeven wat later te komen. 
De Ph Jeugd heeft aangegeven zijn functie neer te leggen. Dit om 
voor hem moverende redenen. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

Vacature  
 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

Het karperproject wordt met een jaar verlengd. 
De HSF heeft een zienswijze ingediend m.b.t. het  te verhogen, 
waterpeil in het Lauwersmeer. Het is nu afwachten hoe het gehele 
proces zich ontwikkelt. Onze prioriteit ligt bij de vis(migratie).  

 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

a. portefeuillehouder ligt één en ander toe. Er wordt vastgesteld dat 
de communicatie over de topcompetitie aandacht behoeft. Er gaat 
een brief naar SN met de vraag om duidelijk te communiceren 
richting de sport(wedstrijd)visser over het traject vanaf 2016. 
b. De klankbordgroep heeft besloten dat er voor wat betreft de 
individuele en korpsen wedstrijden een vereenvoudigd reglement 
komt. Het welzijn van de vis staat hierbij centraal. 
c. De werkgroep breedtesport wil graag dat Albert Meijer namens 
de HSF mandaat krijgt tijdens de vergaderingen. Het bestuur stemt 
hier mee in, onder de voorwaarde dat uiteindelijk de federatie 
beslist. 
d. Er is een aanvraag ingediend voor een Europese subsidie m.b.t. 
de wedstrijdsteigers. In december vinden hier gesprekken over 
plaats met de Provincie Groningen. In januari zal hier een definitief 
besluit over zijn. 
De opening van de steigers wordt een feestelijk, wedstrijd, 
gebeuren. 
De portefeuillehouder vraagt naar de verdeling van het prijzengeld 
voor  het federatief clubkampioenschap. De voorzitter legt de 
werkwijze binnen de HSF uit. Te weten een eigen, portefeuille, 
budget met het daarbij behorende mandaat om het naar eigen 
goeddunken te besteden. 
 

 
Kantoor 
 
 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

De gesprekken met de BOA`s hebben inmiddels plaatsgevonden. 
De cursus start in januari en zal tegen de zomer afgerond zijn. De 
provincies zal worden gevraagd de kosten voor de opleiding te 
betalen. De HSF stelt de ruimte en consumpties beschikbaar. 

 

   
6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 

De voortgang van het Zeeforelproject komt in januari op de 
agenda. 

Kantoor 

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. De voorzitter ligt één en ander, desgevraagd, toe. 
b. de prioriteringslijst 2016 SN en federaties wordt onderschreven 
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door het bestuur. 
c. 23 maart gaat naar 30 maart en 20 april naar 21 april. Begin 
volgend jaar worden nog andere data vastgesteld. 
d. het werken met een leeswijzer, als voorbereiding en handvat 
voor de districtsvergadering, wordt als prettig ervaren. n.a.v. de 
districtsvergaderingen wordt er een nieuwsbrief gemaakt. Hierin 
worden de vragen die gesteld zijn tijdens de districtsvergaderingen 
behandelt. Zowel leeswijzer als nieuwsbrief gaan vanaf nu naar 
alle verenigingen. 
e. Voorbereiding oudejaarsbijeenkomst loopt als gepland 
f. geen opmerkingen 

 
Kantoor 
 
 
 
Kantoor 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     De salarisadministrateur heeft sinds 2010 een structurele fout 

gemaakt m.b.t. de pensioenafdracht. Het komt er op neer dat de 
medewerkers te veel betaald hebben en de werkgever te weinig. 
De opdrachtnemer is hier van op de hoogte gesteld en gevraagd 
naar hun zienswijze op een oplossing. Het bestuur spreekt uit dat 
de werknemers van dit gebeuren niet de dupe mogen worden.  

 
 

   
9. VERSLAGEN De notulen worden vastgesteld.  

   
10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

Er gaan vanuit de federatie twee personen naar de opening van de 
sluis te Usquert. 
De taslimiet voor zeebaars is twee. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk 
naar 1.  
Tijdens de ALV 2016 neemt de voorzitter afscheid van de HSF. Ter 
voorbereiding hierop hebben er inmiddels gesprekken plaats 
gevonden met eventuele opvolgers. Het bestuur heeft unaniem de 
keuze gemaakt voor één van de drie kandidaten. 
Neem eens een kijkje op zeeforel.nl  De vormgeving van de site zal 
u ongetwijfeld bekend voorkomen. 
De portefeuillehouder wedstrijden geeft aan zich goed thuis te 
voelen in zijn functie en gaat graag verder met dit bestuur. En wij 
met hem. 

 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om  22:21 uur.  
 


