
1 
 

 
___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 26 augustus 2015 vanaf 17:00 uur in het 
kantoor van de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd 
vast. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

De jeugddag is dit jaar gehouden op “de Kleine Rietplas” te 
Emmen. Was het de dagen voorafgaande aan de jeugddag een 
drukte van belang om en nabij de Rietplas, tijdens de jeugddag viel 
de opkomst tegen. Dit had ongetwijfeld te maken met het feit dat 
radio Drenthe aangegeven had dat er ter plaatse botulisme was 
geconstateerd. De dag zelf is echter prima verlopen. Ter 
vergadering wordt het idee geopperd om het volgend jaar op 
dezelfde locatie te houden. 
De jeugdvisdag tot 11 jaar is uitstekend verlopen. Het aantal 
deelnemers,18, viel helaas wat tegen. 
Er is enige discussie over de status van de COJ. Conclusie is dat 
het bestuur van de HSF het beleid bepaald en dat het COJ 
uitvoerend is. Er wordt een bijeenkomst/werkoverleg gepland met 
de vismeesters. 
Er ligt een vraag uit de COJ om materiaal. De directeur geeft aan 
dat dit gewoon aangevraagd kan worden bij het kantoor. In het 
werkoverleg zal dit, nogmaals, benadrukt worden. 

 
Kantoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantoor 
 
 
Kantoor 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

Niet aanwezig. Geen bijzonderheden.  
 
 
 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

Het, dit jaar voor het eerst gehouden, federatieve 
clubkampioenschap, is als zeer positief ervaren. De 
penningmeester verzoekt het kantoor om de precieze kosten in 
beeld te brengen. 
De voorbereidende activiteiten m.b.t. de wedstrijdbaan 
“Kanaal Veendam-Musselkanaal” lopen voorspoedig.  

 
 
Kantoor 
 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

a. N.a.v. de conclusies en aanbevelingen van het “BOA rapport” 
kan de HSF Groningen Drenthe vaststellen dat we op de goede 
weg zijn. 
b. Vervalt. Wordt hetzelfde mee bedoelt als punt a. 
c. Het rapport “boven water” wordt geüpdatet. (Visstroperij.) 
 
Beroepsvissers zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat 
ook zij gecontroleerd kunnen worden door de BOA`s. Tijdens het, 
in het najaar geplande, overleg met de beroepsvisserij zal hier 
nogmaals aandacht aan worden besteed. 
Op de gezamenlijke vacaturestelling m.b.t. BOA is boven 
verwachting gereageerd. 60 aanmeldingen! Op 27 augustus 2015 
vindt er te Noordlaren een informatieve bijeenkomst plaats. 
Diegenen die n.a.v. deze bijeenkomst verder willen in het traject 
worden uitgenodigd voor een één op één gesprek. 
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6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 

Het gezamenlijk ( verenigingen en waterschappen) tot stand 
brengen en onderhouden van vis stekken wordt als zeer positief 
ervaren. Noorderzijlvest heeft de HSF om een lijst gevraagd waarin 
de verenigingen hun mogelijkheden/wensen kenbaar maken. 
De “stille kant” van het Stieltjeskanaal krijgt een 800 meter lang 
wedstrijdtraject toegewezen. Het onderhoud ligt bij de verenigingen 
in de regio. 
 

 

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. De BKO agenda is nog niet verspreid. 
b. Tijdens de districtsbijeenkomsten dit najaar zal de datum van de 
ALV 2016 reeds bekend worden gemaakt. Het agendapunt 
“invulling ALV” zal behandelt worden tijdens deze bijeenkomsten 
en ruim toegelicht worden op de uitnodiging van de 
districtsbijeenkomsten. 
c. De penningmeester stelt een concept vacature op. 
d. Het werken met de Ipad wordt overwegend als positief ervaren. 
Geconstateerd wordt dat niet iedereen evenveel gebruik maakt van 
de Ipad van de vereniging. De directeur geeft aan in de toekomst 
meer ”cloud gericht” te willen gaan werken. Wanneer dit 
geïmplementeerd wordt zal de directeur tevens een cursus “werken 
in de cloud” verzorgen. 
e. De SN agenda is nog niet verspreid. 
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Penningmeester 
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8. FINANCIEN                                                                                                     De penningmeester geeft ter vergadering zijn mening over het 

budget overzicht (SN) t/m augustus. Het komt er op neer dat, 
volgens hem, tegenvallende inkomsten niet perse gecompenseerd 
hoeven te worden d.m.v. de weinig creatieve “kaasschaaf” 
methode. Dit doet,volgens de penningmeester, geen recht aan het 
,door alle betrokkenen tot stand gekomen, beleidsplan. De 
vergadering onderschrijft zijn zienswijze. 

 
 

   
9. VERSLAGEN Het verslag wordt vastgesteld.  

   
10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

De directeur deelt mee dat hij een visdag heeft gehad met 
gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen. Dit onder 
begeleiding van een visgids. De visdag is als zeer positief ervaren. 
Vermeldenswaard is nog dat de viscapaciteiten van de 
gedeputeerde niet onder doen voor die van de professionals.  
Op 29 juni 2015 heeft de provincie Fryslan een 
ontvangstbevestiging gestuurd van ons subsidieverzoek, 
ontvangen op de 25e juni, aangaande het Zeeforel project. 
Aangezien de behandelingstermijn van 8 weken inmiddels 
verstreken is, gaan we er van uit dat de subsidie toegekend is. 
 

 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om 19:04 uur.  
 

hsfgroningendrenthe
Getypte tekst
 tekst
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