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___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag  22 april 2015  vanaf 19.30 uur in het 
kantoor van de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

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

    
Afwezig:                  
 
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. 
Nieuwe website SN is in de lucht/on line 
Voorzitter Oost Nederland is met spoed opgenomen in het 
ziekenhuis 
toegevoegd wordt 7g: overleg met SN op 20 mei a.s. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

Ph jeugd geeft aan af te willen treden. Dit aangezien het 
portefeuillehouderschap steeds moeilijker te combineren valt met 
haar privé en werk situatie. De vergadering reageert geschokt 
maar begripvol. 
Het jeugdwatercongres vindt plaats op 5 juni 2015. Ph w&v zal 
samen met vismeesters deze dag bezoeken. Ph jeugd is ook  
aanwezig. Dit echter uit hoofde van haar beroep. We gaan kijken of 
tijdens dit congres geschikte kandidaten te vinden zijn voor onze , 
op te zetten, jeugd klankbordgroep. 
o.a. Hunsingo is erg actief op het gebied van jeugd. Terugkerende 
gouden tip is en blijft: “Leer van en met elkaar.” 
Ph jeugd vraagt naar het beleid aangaande het verspreiden van 
het jeugdvisblad “Stekkie”. 
22 aug. 2015 is er een federatie wedstrijd voor de jongste jeugd. 
Leeftijd t/m 9 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantoor 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

Karper onderzoek loopt goed. Er is al karper gesignaleerd in het 
Winschoterdiep en Zuidlaardermeer. Er zijn inmiddels meer dan 10 
karpers gemeld door vissers. 

 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

a. n.a.v. Het verzoek extra subsidie wedstrijdbaan wordt besloten 
een open gesprek aan te gaan met SN. Insteek is een gesprek op 
ambtelijk en bestuurlijk niveau. 
Voor het U14 evenement is een doelgroep van 1100 kinderen 
beschikbaar. Hiervan hebben zich zes aangemeld. Van die zes zijn 
er drie geselecteerd voor het landelijke vervolgtraject. Besloten 
wordt om de communicatie eerder op te starten. ( dec. 2015, jan. 
2016.) 
De dag zelf is naar volle tevredenheid verlopen. 
Uiteindelijk hebben zich 13 teams aangemeld voor het federatief 
club kampioenschap. Voor de eerste keer niet slecht. Er zitten ook, 
uit meerdere verenigingen, samengestelde teams tussen. De finale 
zal plaatsvinden rond sept/okt dit jaar. Ook hier wordt vastgesteld 
dat een tijdige communicatie van wezenlijk belang is. 
Ph geeft aan nog geen vervanger te hebben kunnen vinden voor 
zijn functie. 

 
Kantoor 
 
 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

Er heeft een overleg plaats gevonden met de politie Noord NL 
m.b.t. het updaten van het, Friese, visstroperijrapport van 2002. Er 
is toegezegd dat op korte termijn BOA`s grensoverschrijdend, 
binnen NL, kunnen opereren. De directeur wordt verzocht dit uit te 
zoeken. 

 
 
 
Kantoor. 
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6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 

Geen punten.  

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. wijzigingen op ALV agenda worden door de directeur verwerkt. 
b. de directeur heeft een concept jaarverslag verspreid . Eén ieder 
wordt verzocht zijn of haar blokje door te nemen en door te geven 
aan de directeur of er wijzigingen nodig zijn. 
d. er wordt verzocht om door te geven naar welke 
districtsvergadering men gaat. 
Er wordt uitvoerig gediscussieerd over de agenda en stukken van 
SN. 8 mei zal er verder over gepraat worden. 

Kantoor 
 
Allen 
 
 
Allen 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     a. concept jaarrekening 2014 wordt goedgekeurd. 

b. concept herziene begroting 2015 en begroting 2016 worden 
goedgekeurd. 
c. wordt afgevoerd van de agenda. 

 
 

   
9. VERSLAGEN a. verslag wordt goedgekeurd. 

b. 8 mei is er een extra vergadering gepland m.b.t. de 
bijeenkomsten organisatieontwikkelingen SN. Er wordt verzocht de 
stukken gestructureerd aan te leveren.  

 
 
Kantoor 

   
10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

Tijdens de ALV van de buurfederatie Wezer-Ems is er een zilveren 
speld uitgereikt Jens Salva. Dit voor bewezen diensten aangaande 
het zeeforellen project. 
De organisatie wordt gecomplimenteerd  met de uitvoering van het 
gehele zeeforelproject. 

 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.55 uur.  
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