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___________________________________________________________________________________________ 
 
VERSLAG 
van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 maart 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van 
de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering.  

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

a. Brief Jeugdhengelsportvereniging 
Het bestuur besluit om te kijken hoe groot het aantal jeugdleden in 
de betreffende categorie is, Voorgesteld wordt om een bedrag van 
7,50 per lid die in deze categorie valt te compenseren. De brief 
wordt afgestemd met de ph Jeugd.  In de rondgang districten en 
het voorzittersoverleg wordt dit meegedeeld. 

 
 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

Watervervuiling Ter Apelkanaal.  
De notitie wordt besproken. Bij het waterschap navragen hoe het 
proces verbaal is opgesteld. De ph Water en vis en de directeur 
zullen de informatie verzamelen en daarna met het waterschap een 
overleg plannen. 

 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
   WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

Helaas lopen de inschrijvingen van het NOK op 12 april achter. 
De ph wedstrijden is door SN gevraagd om wedstrijdleider te zijn 
bij het WK te Assen. Hij zal deze taak samen met de voorzitter van 
de COW uitvoeren.   
Op de volgende vergadering het agendapunt wedstrijdtraject 
Veendam-Musselkanaal opvoeren. 

 
 
 
 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

De directeur gaat samen met de Boa coördinator naar de expertise 
bijeenkomst georganiseerd door de provincie Groningen. 

 

   
6. Belangen                                    
behartiging 
 

a. Uitnodiging Weser Ems 
Het bestuur besluit om het bestuur van de zusterorganisatie 
Angelverband Weser Ems na de zomervakantie uit te nodigen. 

 

   
7. Bestuurszaken a Concept agenda ALV 27 mei 2014 

De presentatie gaat over de samenwerking waterschappen-
federatie-verenigingen betreffende bereikbaarheid/bevisbaarheid 
oevers. De voorzitter zal het db lid van Noorderzijlvest benaderen 
om haar te vragen de presentatie te houden. Daarnaast moet ook 
vanuit de ambtelijke organisatie van het waterschap een 
presentatie worden gehouden over de praktische invulling.  
 
b. Evaluatie Servicebureau 
De notitie wordt toegelicht. Na de grote aanvangsproblemen moet 
toch worden opgemerkt dat aan het eind er een positief resultaat 
heeft opgeleverd. Het onderdeel looncomponent moet nog worden 
toegevoegd aan de notitie. De penningmeester zorgt voor de deze 
gegevens.   
 
c. Agenda voorzittersoverleg 
De agenda van de ledenvergadering is de agenda voor het 
voorzittersoverleg. De voorzitter, penningmeester en directeur zijn 
aanwezig op het voorzittersoverleg. 
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d. Planning districtsvergadering 
Het kantoor plant de data voor de administratieve districten. De 
voorzitter heeft de data aangeleverd dat hij beschikbaar is. 
 
e. Mail uitnodiging SN bestuurlijk overleg federtaties 16 april 
De voorzitter en de penningmeester en ph wedstrijden zijn 
aanwezig bij dit overleg van SN.  
 
f. Agenda en concept verslag SN 
81 ste vergadering. Aandachtspunt agenda punt 7 uniforme 
afdracht SN.  
 
g. Waternatuurlijk 
op 17 maart was er een bijeenkomst van Waternatuurlijk op het 
federatiekantoor. Aanleiding is de aankomende 
waterschapverkiezing. Was een constructieve bijeenkomst. Er zijn 
afspraken gemaakt over de aankomende 
waterschapsverkiezingen. De voorzitter gaat plaatsnemen in de 
selectiecommissie. 
 
h. verslag bestuurlijk overleg ws Hunze en Aa’s 
Helder verslag en er is een vervolgafspraak gemaakt. 
  
i. verslag bestuurlijk overleg ws Noorderzijlvest 
Helder verslag.  
 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     a. Jaarrekening & Begroting 

De penningmeester verzoekt zijn collega bestuurders om eventuele 
wijzigingen in de begrotingcijfers in te dienen voor a.s. maandag.    

 
 

   
9. Verslagen a. Bestuursvergadering d.d. 26  februari 2014 is akkoord. Het 

overleg met de advocaten van beroepsvisser Knol was goed. De 
federatie ziet de toekomst positief tegemoet en wacht de 
vervolgstappen van de tegenpartij af.   
 
b. Actiepuntenlijst 

 

 Volgende vergadering. 
 

 

10. INGEKOMEN 
    STUKKEN 
    MEDEDELINGEN 
    RONDVRAAG                                                                                               

Mededelingen 
PH Jeugd is benaderd door RTV Drenthe om me te werken aan het 
programma Roeg. Zij zal meewerken aan het programma. 
Klankbordgroep Lauwersmeer Natura 2000 deze is door de 
voorzitter bezocht. De ter visie legging is in september 2014. 
De voorzitter en de directeur hebben de ledenvergadring van HSV 
Beilen georganiseerd en voorgezeten. Tijdens deze vergaddering 
is een nieuw bestuur gekozen.  
 

 

10. Sluiting De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.30 uur.  
       


