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___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 1 juli vanaf 19.30 uur in het kantoor van 
de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. 
Toegevoegd wordt onder 7, 7f. ALV HSF Groningen Drenthe. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

De planning voor de jeugddag op 8 augustus loopt voorspoedig. 
Het zal plaatsvinden bij “De Kleine Rietplas” te Emmen. 
Het zomerfestival van het Groninger Landschap te 
Noorderhoogebrug was, wederom, een succes. Wij zijn met klem 
uitgenodigd voor de jaren die komen. 
De vismeesters krijgen een “bosmaaier”. Deze wordt uitgeleverd in 
augustus en is van een handzaam formaat en voorzien van een 
accu. 
Het opzetten van een jeugdbestuur / klankbordgroep is nog niet 
gerealiseerd. Organisatorisch was dit nog niet in te plannen. Op 
korte termijn wordt dit opgepakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantoor. 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

Monitoring van de uitgezette karper vindt plaats “as we speak”. De 
karpers zijn al waargenomen in o.a. Het Reitdiep ter hoogte van 
Paddepoel, de Drentsche Aa en het Deurzerdiep. 
De waterschapsdag jeugd is bezocht door de Ph Water&Vis. 
Ph Water&Vis en AJ (kantoor) zijn naar de relatiedag 
Vechtstromen geweest. Besloten wordt om te kijken of dit ook iets 
voor onze federatie is. 

 
 
 
 
 
Kantoor. 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

Geen bijzonderheden.  
 
 
 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

Het ingekomen stuk m.b.t. de BOA`s komt op de agenda van 26 
augustus. 

Kantoor 

   
6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 

De  “Fish passage conference” te Groningen is bezocht door de 
directeur. Hij heeft het congres als zeer positief ervaren. Vooral op 
het gebied van netwerken. 
De vereniging Gasselternijveen heeft toestemming van het 
Waterschap om zelf de oevers te onderhouden. Dit voor het gebied 
van de Hunze bij de Molen te Gasselternijveen. 
Het Hot Spots project van SN is afgerond. ( maaien/onderhoud 
waterwegen.) De voortgang voor wat het Oranjekanaal betreft is 
overgedragen naar de HSF Groningen Drenthe. Beroepskrachten 
zijn verantwoordelijk voor de verdere uitvoering 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kantoor. 

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. BKO heeft niet plaatsgevonden. 
b. geconstateerd wordt dat de animo voor de rondgang districten 
terugloopt. We willen kijken of de opzet zo veranderd kan worden 
dat verenigingen maximaal gemotiveerd worden om de 
districtsbijeenkomsten te bezoeken.  
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Te denken valt o.a. aan themabijeenkomsten en een pro-actievere 
rol van de verenigingen. 
Data bijeenkomsten en verenigingscompetitie 2016 graag z.s.m. 
Op de , internet, agenda. 
c. de ALV van SN is als positief ervaren. Ook tijdens deze ALV 
wordt de opkomst kleiner. 
d. De vergadering van SN is verplaatst naar 15 juli 2015. De 
directeur zal op deze vergadering een presentatie verzorgen over 
het Zeeforelproject. 
e. Voor wat betreft de invulling van de vrijgekomen 
bestuursfuncties kan vermeld worden dat er op korte termijn met 
kandidaten gepraat zal worden. 
f. ALV HSF. Ook hier zien we het animo teruglopen. Er moet 
gekeken worden hoe we de ALV aantrekkelijker kunnen maken. Op 
en aanmerkingen over het verslag graag naar kantoor. ( AJ) 
g. Vacatures HSF. Er vinden in augustus vervolggesprekken plaats 
met de medewerkers. Besluitvorming vindt plaats op de 
vergadering van 26 augustus, 

 
 
Kantoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantoor. 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     Geen bijzonderheden. 

 
 
 

   
9. VERSLAGEN Verslag wordt goedgekeurd.  

   
10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

De bijeenkomsten in Bilthoven m.b.t. de organisatiestructuur 
vinden een eerste vervolg op federatieniveau. Alle federaties 
worden bezocht door de stuurgroep en Frans. 
De jeugdafvaardiging naar Duitsland vindt niet plaats door gebrek 
aan animo. 
Het afscheid van Nol zal bezocht worden door de voorzitter. 
De condoleance van Jan Eggens wordt bezocht door de voorzitter. 
 

 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om  21:30 uur.( het kan dus wel!)  
 


