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___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op donderdag 25 februari vanaf 19.30 uur in de Aanleg 
te Deurse 
___________________________________________________________________________________________ 
 

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

    
Afwezig:                  
 
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. De laatst verspreide agenda is 
volledig. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

De portefeuille jeugd is nog steeds vacant. De voorzitter gaat 
wederom gesprekken aan met kandidaten. Het is vanaf nu mogelijk 
om het aanvragen van een “kwartjesvergunning” te doen middels 
de eigen, vereniging, website. 

 
 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

a. karperuitzet was een groot succes. Veel enthousiaste mensen 
op de diverse locaties. 
b. In het kader van “Ruim baan voor vis” verzorgt het kantoor een 
waddenfolder 
c. De Ph. Heeft de bijeenkomst “structuur platform 
visstandbeheer”bezocht en geeft ter vergadering een beknopt 
verslag. Ons standpunt is dat we uit het traject halen wat voor ons 
interessant is. 
8 maart 2016 wordt er grote zeeforel uitgezet in het Lauwersmeer. 
Eind maart worden de kleintjes uitgezet in de bovenlopen. 
Het kantoor wordt verzocht een overzicht te geven van de 
werkelijke “zeeforel” kosten t.o.v. de begroting. 

 
 
Kantoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantoor 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

a. Het kantoor wordt verzocht een tijdspad uit te zetten m.b.t. de 
wedstrijdbaan , Kanaal Musselkanaal Veendam.  
b. De Clinic op 16 april vindt plaats op niet ingebracht water. Hier 
over ontstaat een discussie. De vergadering ziet dit uiteindelijk niet 
als een probleem. 
c. Er is op 10 december een brief binnengekomen m.b.t. een 
gehouden roofviswedstrijd te Winsum. De gehele kwestie is naar 
volle tevredenheid opgelost. Bij de volgende wedstrijd zal er extra 
BOA toezicht zijn. 
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5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

Over het hele Beersterdiep verhaal komt een artikel in het visblad. 
Ook op de visplanner komt extra aandacht voor dit gebied. 
Wanneer er meldingen komen van wangedrag aan het water wordt 
er eerst onderzocht of de melding terecht is. Vervolgens kan er al 
dan niet een maatregel worden genomen. Bijvoorbeeld extra 
toezicht. 

Kantoor 

   
6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 

Geen punten.  

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. De directeur geeft een toelichting op het BKO overleg. 
b. Wanneer we een rondje langs de districten gaan doen, zal er 
wederom gebruik gemaakt worden van de z.g.n. Nieuwsbrief 
agenda. Hierin zullen ook de antwoorden van vragen uit de vorige 
ronde verwerkt moeten worden. Alsmede de concept agenda voor 
de ALV en het agendapunt “contract ledenservice”. Voor  het 
voorzittersoverleg van de 31e maart dient één en ander al gereed 
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te zijn. 
c. ieder portefeuillehouder kan aan het kantoor aangeven wat er 
,wat zijn portefeuille aangaat, in het jaarverslag moet komen. Het 
kantoor stuurt een jaarverslag rond als voorbeeld. 
d. De jaarplanner wordt rondgestuurd. 
e.De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op de 
conceptagenda en het verslag van SN. 
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8. FINANCIEN                                                                                                     a. volgende week komt de financiële commissie bijeen om het jaar 

2015 te behandelen. Waarschijnlijk sluiten wij het jaar af met een 
plus. Voor wat betreft de komende begrotingen: stuur je wensen 
naar de penningmeester! 
b. er heeft een goed gesprek plaats gevonden met het bedrijf dat 
onze pensioenafdrachten verwerkt. De uitkomst zien wij positief 
tegemoet. 

 
Allen 

   
9. VERSLAGEN Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

   
10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

Ph handhaving. In het kader van de , misschien in te voeren, 
zeevispas komt het platform zeevissport bijeen om te praten over 
de communicatie van het geheel. Ph handhaving geeft ook aan 
een onderzoek te willen doen naar het gebied Eemshaven tot 
Termunten m.b.t. de zeevismogelijkheden. Dit in de brede zin des 
woords. Ook het Havenkanaal wordt meegenomen in dit 
onderzoek. 
Ph handhaving doet het voorstel om het COA te benaderen m.b.t. 
folders over het vissen. Dit in diverse talen. 
Gaan we met het bestuur wederom makreelvissen? Of wordt het 
veilig aan de waterkant? 
Er heeft op het kantoor een RCS cursus plaatsgevonden. ( 
registratie controle systeem.) Van de 45 gebruikers hebben zich er 
10 afgemeld en kwamen er uiteindelijk 10 opdagen. De directeur 
geeft aan dat het gebruik van het RCS niet vrijblijvend is. Inmiddels 
hebben zich al 5 controleurs teruggetrokken. ( Ook door hoge 
leeftijd.) 
Op het kantoor komt voor de periode van 1 week een stagiair van 
het atheneum. 
De Ph water en vis is door het IVN gevraagd om een kraampje te 
bemannen op de jeugdwaterdag.  
4&6 maart is de Visma te Rotterdam. Kaarten bij de voorzitter 
verkrijgbaar. 
Het Havenkanaal is op dit moment gemeentewater. Wanneer gaat 
dit naar het waterschap en wat is de consequentie hier van? 
Ph Handhaving. Er is een VIBEG akkoord bereikt. ( visserij in 
beschermde gebieden.) 
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10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21:57 uur.  
 


