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___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op dinsdag 24 maart vanaf 19.30 uur in het kantoor van 
de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. 
Financiën gaat naar punt 7, verslagen naar 8. 
Graag aandacht voor gelijkheid volgorde agenda en verslag. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

Uitnodiging Duitse buurfederatie loopt. Bestuur geeft aan te zullen 
zorg dragen voor de kosten. 
Visserslatijn loopt. Notie volgt in de mei vergadering 

Kantoor 
Kantoor 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

De VBC bijeenkomst Lauwersmeer is goed verlopen.  
 
 
 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

De ontwikkelingen m.b.t. de wedstrijdbaan bij Stadskanaal 
verlopen crescendo. Onderwerp komt in April op de agenda. 

 
Kantoor 
 
 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

Tijdens de her en bijscholingscursus voor de BOA`s zijn allen 
geslaagd. Proficiat! 
Friesland gaat een vervolgonderzoek starten m.b.t. de visstroperij.  
Eventueel haken wij gedurende het traject aan. 

 
 
Kantoor 

   
   
   
6. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. organisatie vrijwilligersdag is in gang gezet. Loopt voorspoedig. 
b. Het kantoor gaat kijken of er subsidies te verkrijgen zijn  voor de 
wedstrijdbaan. Zowel S.N. de gemeente Stadskanaal als de 
provincie Groningen zullen benaderd worden. 
c. Ledenvergadering. Kantoor maakt agenda. 
d. De verenigingen worden d.m.v. een brief vriendelijk verzocht om 
in de nabije toekomst allemaal over te stappen op digitale post. 
e. De directeur geeft een toelichting m.b.t. het servicebureau. Er 
zijn geen bijzonderheden te melden. De aanloopproblemen die er 
zijn zullen worden opgelost. Er hebben zich  nog 4 verenigingen 
aangemeld  om mee te doen. 
g. De directeur zal de Duitse buurfederatie bezoeken op 18 april 
a.s. Wij nodigen hen ook uit op onze ALV. 
 
 
 

Kantoor 
Kantoor 
 
 
Kantoor 
kantoor 
 
Kantoor 
 
 
 
 
Kantoor 

   
7. FINANCIEN                                                                                                     De jaarrekening is in concept gereed. 

In april komen de jaarrekening en de herziene begroting 2015 op 
de agenda. 

Penningmeester 
Kantoor 

   
8. VERSLAGEN Verslagen worden goedgekeurd.  
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10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

Vergadering 23 april gaat naar 20 mei. 
8 mei, 16:00 extra vergadering m.b.t. evaluatie bijeenkomsten 
Bilthoven. 
Beleidsplan SN en de meerjarenbegroting  op agenda van april. 
Evaluatie werken met de Ipad in mei op de agenda. 
27,28 en 29 maart staat de HSF ( Dir.) op het trekfestival 
Lauwersmeer. 
De vergadering verzoekt om de agenda en stukken ruim op tijd te 
verzenden.  

Kantoor 
Bestuur/kantoor 
 
Kantoor 
Kantoor 
Kantoor 
 
Kantoor 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om  21:45  uur.  
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