
1 

 
___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag  4 maart 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. 

 
 

   

2. Portefeuille 
    JEUGD 

Ph handhaving licht het plan klankbordgroep 
jeugd toe. Er volgt een uitgebreide discussie. 
De Ph handhaving wordt door de voorzitter 
bedankt voor zijn inzet. Het vervolgtraject zal 
ingegaan worden met Ph water en vis en de 
directeur. 

 
 

   

3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

Er is een evaluatie geweest m.b.t. het 
monitoren met vrijwilligers. Het is opgevallen 
dat de voorjaars-monitoring soepeler verliep 
dan de najaars-monitoring. Besloten is om de 
hiërarchie duidelijk op papier te zetten en te 
communiceren naar de vrijwilligers. 
Het karperproject is een succes. Veel 
positieve reacties. We wachten de 
uitkomsten van het onderzoek vol spanning 
af. 
Er gaat een schrijven uit naar de 
verenigingen hoe, tijdens wedstrijden, om te 
gaan met gevangen, uitgezette, karpers. 
 

 
Ph water en kantoor 
 
 
 
 
 
Ph wedstrijden 
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4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

Klankbordgroep wedstrijden bestaat op dit 
moment uit twaalf personen. De 
klankbordgroep komt één maal per jaar, in 
november, bijeen en functioneert naar 
tevredenheid. 
Het concept beleidsplan wedstrijden is 
overwegend positief ontvangen. Wel mist de 
vergadering diepgang. 
Er is een bijeenkomst geweest “competitie 

verenigingen”. Hierbij waren 23 verenigingen 
aanwezig. Er is tijdens deze bijeenkomst 
consensus bereikt over het vervolg traject. 
Eén en ander wordt uitgewerkt. 
Bovengenoemd onderwerp komt op de 
agenda van de ALV. 
Het onderwerp is ook interessant voor de 
regio editie van het Visblad. 
a. Het traject van de wedstrijdbaan, V'dam-
M'kanaal, is door de Ph wedstrijden en de 
directeur uitgebreid verkend.  
Wedeka heeft een offerte gemaakt. Deze 
wordt naar de penningmeester gestuurd.  
Vervolgens wordt hier over een notitie 
gemaakt. 
De vergunning kan reeds aangevraagd 
worden bij het waterschap. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ph wedstrijden 
 
Kantoor 
Kantoor 
 
 
 
kantoor 
 
Ph wedstrijden, 
penningmeester, 
directeur. 

   

5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

a. De advertentie m.b.t. De wervingsactie 
BOA`s krijgt alle lof. Eind maart vindt de 
publicatie plaats. 

 

   

6. Bestuurszaken a. Het concept beleidsplan is door het 
bestuur van SN besproken. De input die ter 
tafel kwam zal worden verwerkt in  het 
volgende concept. 
Er wordt stilgestaan bij het feit dat in het 
beleidsplan niet echt naar voren komt wat de 
gewenste organisatiestructuur is/wordt. 
De HSF Gr./Dr. heeft zo zijn eigen ideeën 
over de gewenste organisatiestructuur. Deze 
wordt uitgewerkt en ter overdenking naar de 
andere federaties en SN gestuurd. 
b.Er vinden de komende periode 
verscheidene, landelijke, bijeenkomsten 
plaats in het kader van de 
organisatieontwikkeling. Diegene die deze 
bezoekt wordt verzocht zijn bevindingen hier 
over te delen met de rest van het bestuur 
d.m.v. een kort verslag. 
De punten c,d,e gaan naar de volgende 
vergadering 
f. De bijeenkomst Beertsterdiep is door alle 
betrokkenen als positief ervaren. 

 
 
 
 
 
 
 
Kantoor 
 
 
 
Allen 
kantoor 

   

7. verslagen Gaat naar volgende vergadering  
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8. FINANCIEN                                                                                                     Lopende subsidie aanvragen inventariseren. 
De jaarrekening wordt op dit moment 
klaargemaakt. Vervolgens kan de begroting 
gemaakt worden. 

allen 

   

   

   

9. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

2 april voorzittersoverleg. 
De vergadering van 25 mrt. Wordt verplaatst 
naar 24 mrt. 
 
 
evaluatie werken met de ipad op agenda 
volgende vergadering. 

Kantoor 
kantoor. 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om  23:00       
uur. 
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