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___________________________________________________________________________________________ 
Verslag van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op donderdag 29 januari  vanaf 20:00 uur te Groningen 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Aanwezig  waren: Voorzitter, Secretaris, Ph Handhaving, Ph Jeugd, Ph Wedstrijden,  
    en Directeur. 

    
Afwezig:   Penningmeester,    Ph Water & Vis           
 
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

Er wordt door de Ph Jeugd &  Ph Handhaving een 
jeugdklankbordgroep opgericht. Max 3 personen in de leeftijd tot 
18jr. 
COJ wil graag een jaarplanning. 

Jeugd & Handhaving 
 
 
Kantoor 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

Hydrofoon voor het karperproject wordt beschikbaar gesteld. 
De directeur komt met de suggestie om op de jaarvergadering een 
presentatie te laten verzorgen door Roland van Aalderen. 
Tijdens de jaarvergadering kunnen misschien ook de eerste 
resultaten uit het Noord-Willems kanaal gepresenteerd worden. 
Vechtstromen heeft 5 prioriteitswateren aangegeven m.b.t. 
Karperuitzet. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan kan dit 
al eind 2015. 

 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
    WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

16 februari is er een bijeenkomst beleidsplan wedstrijden. 
Het U14 ( under fourteen.) plan is gereed. Zondag 19 april vindt in 
ons gebied de eerste U14 clinic plaats. 
Steigerplan Wildervank. Volgende vergadering ligt er een concreet 
plan. 
Wim Fuhler zal de volgende vergadering bijwonen. 

 
Kantoor 
 
Kantoor 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

De directeur heeft tijdens een landelijk overleg de werkwijze van 
onze federatie toegelicht. Dit leidde tot een goede, inhoudelijke 
discussie. Afgesproken is dat overeenkomsten en verschillen op 
papier gezet zullen worden. 
Er zullen 1 of 2 nieuwe BOA`s aangesteld worden. Één BOA neemt 
afscheid. 

 

   
6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 

Datum vrijwilligersdag volgt. Kantoor 

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. Het (voorlopig) beleidsplan wordt begin april verwacht. 
b. data 2015: 8 april wordt 1 april, 11 maart vervalt en 9 december 
blijft ongewijzigd. 
c. er wordt besloten om Fauna Visie Groningen structureel met 
€1000 per jaar te sponsoren. 
d. Het overleg op zich is als zeer goed en constructief ervaren. 
Helaas hebben wij moeten constateren dat niet alle gemaakte 
afspraken worden nagekomen. In een volgend overleg zal dit 
besproken worden. 
 

 
Kantoor 
 
Kantoor 
 
 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     De penningmeester verzoekt een ieder om, indien van toepassing, 

input te leveren voor de begroting. 
Allen 
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9. VERSLAGEN In het verslag wordt onder punt 9 c vermeldt dat het de planning 
2015 betreft. Volgende keer graag een actielijst toevoegen en de 
agenda beroepskrachtenoverleg. Verder geen wijzigingen. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

   
10. INGEKOMEN 
      STUKKEN 
     MEDEDELINGEN 
     RONDVRAAG                                                                                               

Het zeeforel project gaat 6 maart 2015 van start. 
Locatie: Esonstad. Tijdstip: 09:00 uur. 
Ph Handhaving stelt voor om deze zomer met bestuur, kantoor en 
eventuele partners te gaan zeevissen. Hij biedt tevens aan de 
vangst te roken! Ook geeft de Ph Handhaving een vis schoonmaak 
clinic aan boord van het schip.  
 

 
 
Ph Handhaving & 
Kantoor 

10. SLUITING De voorzitter sluit de bijeenkomst om  22:05   uur.  
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