Notulen ledenvergadering van woensdag 14 december 2016 in de kantine van Camping
Pluimerskamp te Zelhem.
Afmeldingen : Frits Maandag Jan Bulten en Chris van Dam i.v.m ziekte
Notulen vorige jaarvergadering worden doorgenomen.
Jaarverslag verslag voorgelezen door de secretaris hier waren geen op of aanmerkingen.
Verslag peningmeester: Na uitleg van de penningmeester zijn de volgende aanmerkingen:
Vraagje van dhr Wentink over de sponsering van Molenkamp minder was dan vorig jaar …dit komt
doordat de sponsering een andere vorm heeft gekregen.
Begroting minder zal zijn vanwege de visuitzet die we gehad hebben wel komt er een post
onvoorzien mocht het toch nodig zijn alsnog vis uit te zetten.
Verslag kascontrole : goed keuring
Verslag jeugdcommissie : Scholen niet veel animo voor een jeugdvis cursus , Gerrit is nog bezig
met de Jan Ligthartschool om dit jaar nog iets te gaan doen.
De federatie midden nederland werkt hier volledig aan mee.
Controleurs : Mike Bats gaat samen met Henk Weerdesteyn de controles uitvoeren.
Schoonmaak verslag : de zakken gebruiken die geleverd worden door de vereniging deze zijn
steviger dan sommige andere zakken deze kunnen kapot gaan als je ze uit de prullenbakken haalt.
Bestuursverkiezing :"Henk Weerdesteyn vraagt de vergadering of ze akkoord gaan dat Gerrit weer
voor de komende 3 jaar voorzitter zal zijn , ook Henk Vels en Frits Maandag blijven.
Verkiezing reservelid kascontrolecommissie: Benno laatste jaar geweest …..Steijn de Vries en Dirk
Kuipers gaan 2017 doen met als reservelid Jan Wassink.
Benno word bedankt voor de afgelopen jaren.
Wedstrijden : vergrijsing.. De vraag is dan ook wat te doen met aantal wedstrijdvissers mocht nog
minder worden……sowieso wedstrijden aantrekkelijk houden word er geroepen ook al zijn de
vangsten tijdens de wedstrijden ook minder , met name in het gat komt het door de aalsgolvers
die goed huis gehouden hebben.
Ook word de opmerking gemaakt dat het gat geen karper vijver moet worden op zich mooi maar
met de wedstrijden is het vervelend.
Conclusie van dit punt is eigenlijk dat de vraag niet goed beantwoord is misschien kunnen we in
de bestuursvergadering er nog eens over hebben.
Rondvraag : louis Radstake vraagt of de feestavond voor alle leden is ? Ja is voor alle leden.
Sluiting om 21.25 uur .
Gerrit wenst een ieder fijne feestdagen en een voorspoedig 2017.

