VERSLAG Ledenvergadering
Datum Overleg

: 23 mei 2013

Plaats

: Raalte, Pannenkoekenrestaurant Laurel’s

Aanwezig

:

Afwezig mkg

: J. Seuter, J. Hoogendijk.

nr onderwerp
1. Opening door voorzitter en mededelingen.
Aanwezig 21 leden inclusief het bestuur.
De voorzitter doet mededeling van:
- het opheffen van Regionaal viswaterbeheer IJsel Vecht en Zwartewaterdelta.
Alle wateren zijn overgedragen aan Sportvisserij Oost Nederland.
- Op 15 juni vissen wij tegen de Mettingers in Raalte. Aanmelden kan nog steeds
bij de secretaris.
- Aanstaande zaterdag jeugddag Sportvisserij Oost Nederland in Raalte rondom
de Drostenkampvijers.
2. Notulen jaarvergadering van 24 mei 2012
De notulen worden door de secretaris in de vergadering voorgelezen. Er zijn geen opof aanmerkingen vanuit de vergadering. Enkele zaken van vorig jaar worden
toegelicht. De Prullenbakken staan er deftig bij in de Drostenkamp.
3. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag wordt door de secretaris in de vergadering voorgelezen. Op het
jaarverslag zijn geen op- of aanmerkingen.
4. Verslag wedstrijdcommissie
Antoon las het uitvoerige verslag voor. Alle wedstrijden komen aan de orde. Na afloop
van de vergadering vindt de prijsuitreiking plaats van de reguliere competitie 2012.
5. Kascontrolecommissie
a. Verslag kascontrolecommissie
Jeroen Waanders doet kort verslag vanuit de vergadering. Hans Walraven leest
het verslag voor dat door de kascontrolecommissie is gemaakt en het bestuur
wordt decharge verleend.
b. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie
Voor de kascontrole in 2014 melden zich Wino Vloedgraven en Marcel van
Rossum aan. Als reserve noteren we Jan Kruiper.
6. Pauze.
7. Financiële stukken.
a. Financieel verslag boekjaar 2012
In de pauze heeft onze penningmeester de financiële stukken uitgedeeld aan
de ledenvergadering met het verzoek deze goed te controleren. De voorzitter
vraagt indien er verder geen interesse is in de financiële overzichten na afloop
deze weer in te leveren.
Dhr. Veldman heeft een vraag over Regionaal viswaterbeheer. Hoe kan het dat
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er werkelijk maar 17 euro is uitgegeven. Hans licht dit toe. In 2012 is er geen
contributie betaald, was niet meer nodig.
In de post onkosten secretariaat zit de aanschaf van een laptop en een printer
(beide eigendom van de vereniging) die bij Hans Walraven staan. Vandaar de
overschrijding.
Schwarte vraagt zich af wat de post representatiekosten behelst. Het e.e.a.
wordt toegelicht door de penningmeester. In deze post zit de aanschaf van
Jassen en t-shirts.
De post diversen bevat ook de aanschaf van de nieuwe nummertjes in RVS die
zijn aangeschaft voor onze wedstrijden. We hoeven jaren niet weer aan te
schaffen.
Klunder vraagt zich af of er geen sponsors op de jasjes kunnen komen.
Rekening houden bij een eventuele volgende aanschaf.
Buskosten Mettingen zijn ondergebracht bij onkosten Mettingen
Goed doel sponsoring is nog niet gebeurd. Voorstel van dhr. Veldman is de
vriendenvereniging van Angeli Gustodes. Dhr. Veldman komt met een mailtje
richting ons. Naast deze sponsoring is er ook een sponsorbijdrage naar de
Sterre Stichting gegaan.
b. Begroting 2013
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
8. Contributievaststelling
De afdracht aan Sportvisserij Oost Nederland zal met € 1,50 worden verhoogd.
Het voorstel vanuit het bestuur om ook een contributieverhoging door te voeren met
ingang van 2014 luidt als volgt:
Jeugd t/m 13 Federatief
Jeugdvispas
Senioren
B-leden
AOW
Incasso Sr
Incasso Jr

€ 9,50
€ 14,00
€ 34,50
€ 18,00
€ 29,50
€ 5,00
€ 3,00

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributiebedragen.
9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar J. Hilberdink
Met enkele woorden wordt Jan bedankt.
Aftredend en hierkiesbaar (tot mei 2014) H. Benter
We zijn op zoek naar een opvolger. Denk erover na en meld je aan.
10. Verkiezing wedstrijdcommissie:
Aftredend en herkiesbaar H. Tibben, R. Regel
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beide heren worden herkozen
11. Rondvraag.
De volgende personen melden zich aan:
Dhr. Veldman, Klunder, Pijnacker, van Rossum
Dhr. Veldman:
Vraag: Mogen alleen leden van Raalte in de Drostenkamp vissen.
Antw.: Ja, alleen leden van de hengelsportvereniging Raalte mogen vissen in de
Drostenkamp. Op de vispas zijn zij herkenbaar aan ons verenigingslogo. Aanmelding
nieuwe leden bij Pets Place / Discus / Benter Heino. Naast uitgifte van de vispas of
een federatieve vergunning voor de jeugd worden op de voornoemde adressen ook
dag- en weekvergunningen verkocht.
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Dhr. Klunder:
Vraag: Wil graag de wedstrijdtijden veranderen. Wil ze graag een uur later laten
beginnen.
Antw.: De vergadering wil dit over het algemeen ook graag. Zowel de start als eindtijd
gaan een uur naar achter. We overleggen met wedstrijdcommissie en geven indien
ook zij akkoord zijn invulling aan de wens van de wedstrijdvissers.
Dhr. Pijnacker:
Vraag: Idem als vraag Klunder.
Dhr. van Rossum:
Vraag: Mogen wij vissen in het Ganzendiep?
Antw.: Gaan wij uitzoeken.
Vraag: Is er een verschil tussen een A en een B lidmaatschap.
Antw.: Nee, het gaat om de afdracht richting Sportvisserij Nederland. In het verleden
werd er 2 keer afdracht geïnd door deze organisatie. Dit is niet correct. Het gaat er
dus niet om dat je als B
lid minder te vertellen hebt. Als B-lid ben je volledig lid van onze vereniging.
12. Sluiting
Niets meer aan de orde wordt de vergadering om 21:50 gesloten.
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