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___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 20 mei vanaf 20:00 uur in het kantoor van 
de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

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

    
Afwezig:     Ph Handhaving             
 
 

 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen 
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

m.b.t. de jeugddag op 8 augustus wordt verzocht om het 
programma z.s.m. bekend te maken (wanneer het gereed is. 
)Datum ook toevoegen aan website agenda. 

Kantoor 
 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

Mede n.a.v. het overleg monitoring worden alle monitors 
uitgenodigd voor een vervolg bijeenkomst . Na afloop van deze 
bijeenkomst kunnen de monitors aangeven of ze aan willen blijven. 
De mensen die door willen gaan als monitor krijgen een 
vervolgcursus. 

 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

De op 16 mei gehouden federatieve wedstrijd senioren en korpsen 
kenmerkte zich door een lagere opkomst dan voorheen, een lagere 
vangst dan voorheen en ook nog een keer meer regen dan 
voorheen. Het was echter wel een geslaagde dag. 
De ph wedstrijden heeft de gelegenheid benut om een oproep te 
doen om zitting te nemen in de COW. Verzocht wordt om deze 
oproep ook op de site te plaatsen. 
Tijdens de nationale U14 zijn drie van onze toppertjes doorgegaan 
naar de U14 te België. De huidige Ph wedstrijden gaat met ze mee 
als coach. 
Voor de ph wedstrijden is dit zijn laatste vergadering. 

 
 
 
 
 
Kantoor 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

Geen punten  

   
6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 

Bij de Verlengde Hoogeveens Vaart zijn de oevers verbeterd d.m.v. 
Stortstenen. De plaatselijke HSV  heeft de mogelijkheid gekregen 
om stortstenen dusdanig te her/verplaatsen dat leuke visplekken 
ontstaan. Een geweldig initiatief van het waterschap. 
Het Stieltjeskanaal is vanaf augustus bevisbaar aan de autoluwe 
kant. Vooralsnog komt er 800 meter waterkant beschikbaar om te 
vissen. Vanaf volgend jaar komt de gehele oever beschikbaar. 
Het zeeforelproject zit niet bij de projecten die geld toegezegd 
hebben gekregen van het Waddenfonds. Eind dit jaar zullen wij 
weer een aanvraag indienen. 
Op 16 en 17 juni vindt er in de Kolk te Assen een JAC congres 
plaats. 
 22 t/m 24 juni vindt het fish passage congres plaats te Groningen. 
Voor beiden geldt dat het kantoor info verstuurd naar de 
bestuursleden zodra deze beschikbaar is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kantoor 
 
 
 
 
Kantoor 

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. stukken worden uitgereikt ter vergadering. 
Er zal tijdens de landelijke ALV van SN door ons een amendement 
ingediend worden op het beleidsplan. Dit ten aanzien van de (voor 
ieder vispashouder)bereikbaarheid van de wateroevers versus 
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eigen water en clubhuizen en het beleidsplan wedstrijden. 
b. De bijeenkomst met SN naar aanleiding van de bijeenkomsten 
“organisatieontwikkeling” in Bilthoven is als positief ervaren. Alles is 
gezegd en behandelt. 
 Er is tijdens de bijeenkomst aangegeven dat we voornemens zijn 
om amendementen in te dienen. ( zie agendapunt 7a) 
c. De status van de wedstrijdbaan “Kanaal Veendam-
Musselkanaal” ligt terug op tafel ter beoordeling. 
d. evaluatie districtsbijeenkomsten naar volgende vergadering.  
e. evaluatie werken met de ipad gaat naar de vergadering van 26 
augustus. (10 september vervalt.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kantoor 
 
Kantoor 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     m.b.t. de vissteigers te Uithuizen vindt er nader overleg plaats met 

de betrokken vereniging. 
 
Kantoor 

   
9. VERSLAGEN a.Het verslag wordt goedgekeurd 

b. op agenda volgende vergadering graag ALV SN, ledendag, 
evaluatie districtsbijeenkomsten en opvolging pensioengerechtigde 
medewerker kantoor. 
De vergadering van 10 september komt te vervallen. ( aanpassen 
site) 

 
Kantoor 

   
10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

De voorzitter staat stil bij het vertrek van de ph wedstrijden. Hij 
wordt vriendelijk uitgenodigd om de oudejaarsbijeenkomst 2015 
vooral bij te wonen. 
 

 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om   22:12    uur.  
 


