Notulen Algemene ledenvergadering gehouden op Vrijdag 20 Februari 2015.
Aanwezig :
J. Schaaphok, W. Luchtenburg, M, Doomen, H. de Boer, H.v.d.Veen, J. Kloosterman-Luchtenburg, P. Zijlstra, J.
Zijlstra, Kl. ten Have, H. Kroeze, H. Nauta, J. Haan, A. Kuperus, J.J. de Vries, T. de Vries T. Dam, K. Kobes,
K. de Jong
Afwezig met kennisgeving :
G.K. de Vries, G. v. Brouwershaven, H, Meijer, S. Snip,
Opening :
De voorzitter opent de vergadering,
En heet allen hartelijk welkom op deze avond.
Er wordt stil gestaan bij het ontvallen van een lid t.w. de Hr. van der Veen
uit Grijpskerk en vervolgens werd er een minuut stilte gehouden ter herinnering.
Notulen :
De notulen van de ALV. van 21 februari 2014 word door de leden goedgekeurd.
Financieel verslag :
De Hr. H. Nauta had een vraag over de vleesprijzen ( dit in verband met het vinden van ook 2 schalen met hapjes
van slagerij Knot voor een bestuur vergadering ) deze zijn door het bestuur zelf betaald. Over de vleesprijzen
deze zijn wat vertekend daar de prijzen van 2014 ten laste komen van 2015
in de AVL van 2016 zal dit worden gewijzigd vleesprijzen 2014 en 2015
komen in het financieel overzicht 2015 daar deze prijzen ook in 2015 gekocht kunnen worden ( Waardebonnen ).
Hr. P. Zijlstra had een vraag over de hoge kosten van het kerstnummer
( drukkosten + porto ) in dit bedrag zitten ook de porto kosten verzenden van vergunningen.
Boekhoudkantoor S. Snip geeft in een brief aan dat de leden voorgesteld de
Hr. W. Luchtenburg decharge te verlenen voor de boekhouding alle leden akkoord.
Bestuur :
Geen wijzigingen, er word wel assistentie gevraag voor de organisatie van het 50 jarig bestaan 2016 . Geen
aanmeldingen
Jeugd :
Op Zaterdag 26 April 2014 heeft de HSV een promotie kraam bezet t.b.v. de
jeugd en ouderen er zijn die dag bijna 50 jeugdvergunningen uitgeschreven
en diverse aanmeldingen gedaan voor de in 2014 gehouden jeugd competitie. De eerste wedstrijd die onder
erbarmelijk omstandigheden is gevist met 15 kinderen te Niezijl hebben we de wedstrijd een uur ingekort
waar door de wedstrijd door alle 14 aanwezige is uitgevist. Verder zijn er nog 3 wedstrijd gevist in Kommerzijl,
Visvliet, en Grijpskerk dit was ook
tevens de laatste waarna we het programma afgesloten bij de Tapperij onder het genot van een hapje en
verfrissings drank.
De uitslag was als volgt,
1st Hr. J. de Jong jr., 2de Pascal Diya, 3de Annechien Spaan,
De jeugd zal in 2015 weer een competitie vissen op de woensdag of zaterdag maar ook op vrijdag van 16.00 uur
tot 17.45 uur dit i.v.m. met het jeugdvoetbal. Tevens zal er een koppelwedstrijd zijn Jr + een Sr.
Op Konings dag 27 april 2015 zal de vereniging weer aanwezig zijn met een promotie kraam te Grijpskerk.
Viswedstrijden vispashouders :
De vraag word voorgelegd of er belangstelling is voor de federatie club wedstrijd ( gelijk aan de KNVB
bekercompetitie ) er bestaat Geen belangstelling voor.
Er is wel belang bij de federatie koppelwedstrijd Sr. + Jr. te Veendam
mits dat de datum past bij de deelnemers t.w. Hr. Kroeze en Hr. de Jong.
Dhr. H Meijer heeft het programma opgesteld voor 2015 met als wijziging
dat er op de zomer zaterdagochtend competitie i.p.v. 12 er 10 wedstrijden zullen worden gevist, dit wordt door de
leden aangenomen.
Verder is er door de leden een wijziging gevraagd betreffende de lange
wedstrijd ook dit is aangenomen en zal mee genomen worden in de publicatie op de web site.
De zaterdagochtendcompetitie bestaat uit 10 wedstrijden die starten op
10 April a.s. te Niezijl. niet tot 12.00 uur maar 13.00 uur
De zomeravondcompetitie bestaat uit 7 wedstrijden die starten op 1 Juni a.s. te Niezijl
De 55+ donderdagochtendcompetitie bestaat uit 6 wedstrijden die starten op 21 Mei
Het bestuur wenst alle deelnemers succes volle wedstrijden.

Rondvraag :
Hr. T. Dam vraagt waarom wedstrijd d.d. niet op de vergadering worden gemaakt. Er wordt door via het bestuur
een voorstel gedaan op de AVL waarop de leden kunnen reageren en vervolgens vast gelegd dit i.v.m. de
voortgang van de AVL.
Hr. H. Nauta vraagt of er aanmelding is gedaan bij “ nl. doet “ daar er mogelijkheden zijn voor subsidie als er
dingen gedaan worden ten goede van de gemeenschap.
Dit zal worden gedaan voor het schonen van het haventje te Grijpskerk
er is gebleken dat subsidie voor dit soort zaken dienen te gebeuren voor
31 Januari wel is er een promotie pakket aangevraagd en gekregen.
Het haventje is schoon gemaakt door enkele personen o.l.v. Henry met
gereedschap van de gemeente onze dank hiervoor.
De voorzitter wenst een ieder dank en wel thuis in aansluiting op de vergadering is er nog een bingo en verloting
geweest die voor diverse
personen welgelegen was.
Niezijl 21 Februari 2015

