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___________________________________________________________________________________________
VERSLAG 
van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op 11 december  vanaf 19.30 uur in het kantoor van de 
federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

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

    
Afwezig:      Ph Jeugd.            
 
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. 
Toegevoegd: Beroepskrachtenoverleg, directeur. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

Met Stichting Veldwerk Nederland, die een studiecentrum in 
Orvelte heeft, heeft de HSF het project “visserslatijn” opgezet. De 
subsidie hiervoor is inmiddels toegekend. Het project start in 2015. 
In de regio-editie van het Visblad zal hier aandacht aan besteed 
worden. 
SN verzorgt op jaarbasis 400 vislessen voor de jeugd. De kosten 
hiervoor bedragen €58.000 per jaar. Om een tegenvaller van 
€10.000 op te vangen op het gebied van de automatisering, stelt 
SN voor om dit bedrag weg te halen bij de jeugdvislessen. Het 
bestuur staat hier niet welwillend tegenover. Temeer daar het SN 
boekjaar,zeer, positief , is afgesloten. 
De directeur merkt op, dat uit onderzoek van NOC/NSF is gebleken 
dat de jeugd 14 t/m18 die het lidmaatschap opzegt, te zijner tijd 
weer terugkeert naar de hengelsport. 

 
 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

a. De secretaris merkt op dat het artikel over Water Natuurlijk (WN) 
in het Visblad van december politiek van aard is. Het bestuur is van 
mening dat SN en of de HFGD zich politiek neutraal dient op te 
stellen. 
b. er zal een vervolgonderzoek, trekvissen Waddenkust, 
plaatsvinden. Dit is tijdens de vrijwilligersdag te Den Helder aan de 
daar aanwezigen medegedeeld. Het bericht is met applaus 
ondervangen. Het onderzoek vindt plaats in 2015. 
Het onderzoek passeerbaarheid vispassages zal ook met een jaar 
verlengd worden. 
 

 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

De Ph wedstrijden is positief over het tot nu toe gepresenteerde 
rapport. Er zal echter nog wel het één en ander gefinetuned moet 
worden. 
Ph handhaving merkt op dat hij een duidelijke missie mist in het 
beleidsplan. 
Onder punt 7b komt de vergadering terug op het gehele 
beleidsplan en de te verwachten consequenties voor de 
verenigingen en federaties. 

 
 
 
 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

De directeur merkt op dat het conflict m.b.t. Het Beersterdiep naar 
ieders tevredenheid opgelost is. 
In een vijver in Scheemda is de afgelopen periode intensief 
gecontroleerd. Er heeft contact plaats gevonden met de bewoners. 
Er is besloten om een stukje oever, gelegen tussen twee huizen, af 
te sluiten. De voorzitter merkt op wel terughoudend te zijn m.b.t. dit 
soort maatregelen. 
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6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 

Het karperproject zal in een iets kleinere vorm worden uitgevoerd. 
Hunze en A`s hebben inmiddels toegezegd. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal Noorderzijlvest dit ook doen. De bijdrage van 
de federatie bedraagt €13.000. In januari komt dit onderwerp 
wederom op de agenda. Er zal tevens een financieringsvoorstel 
bijgevoegd worden. 

 

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

b. Er vindt een inhoudelijke discussie plaats m.b.t. het beleidsplan 
2016-2020. De rode draad in de discussie is de rol en plaats van 
betrokkenen. Er wordt een brief verstuurd naar SN om antwoord te 
krijgen op onze vragen. 
c. 20 juni toevoegen i.v.m. Congres te Groningen, 
 25 febr wordt 4 mrt, 11 mrt vervalt, 
 9 dec wordt 10 dec. 
 vrijwilligersdag toevoegen. 
d. de districtsvergaderingen zijn als positief ervaren. De voorzitter 
merkt op dat de agenda wel wat interactiever mag. Het is nu 
hoofdzakelijk eenrichtingsverkeer vanaf onze zijde. 
e. de aanmeldingen m.b.t. de oudejaarsborrel lopen naar 
verwachting. 

 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     De penningmeester merkt op dat de financiële buffer bij SN 

gestaag groeit. Hij vraagt zich af of dit een wenselijke ontwikkeling 
is. 

 
 

   
9. VERSLAGEN Het uitgeven van de vispassen verloopt zonder noemenswaardige 

problemen. 
De penningmeester vraagt of de website geüpdatet kan worden 
v.w.b. de verslagen. 
De secretaris en de Ph Water en Vis hebben bij toetreding met het 
bestuur afgesproken eerst een “snuffelstage” te doorlopen. Deze 
stage is inmiddels afgelopen en alle partijen hebben uitgesproken 
met elkaar verder te willen. D.m.v. het mandaat dat tijdens de ALV 
gegeven is aan het bestuur, zijn beide heren met terugwerkende 
kracht in functie. De officiële benoeming dient bekrachtigd te 
worden tijdens de eerste ALV in 2015. 
 

 

   
10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

De federatie Oost-Nederland (ON) heeft aangegeven graag een 
cursus “Google Analytics” te willen volgen. Deze cursus zal 
plaatsvinden in gezamenlijkheid met, HFGD, Fryslan, NO en 
Midden-Nederland. 

 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om  22:45 uur.  
 


