
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 28 
november 2014 in café ,, de vlomarkt” te Winneweer. 

Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter, Henk Moesker, de vergadering en heet 27 personen van 
harte welkom. 
 
T. Zwaagman vraagt om een extra agendapunt toe te voegen aan de agenda. De agendapunt 
bestaat uit het  voorstel om geen minimale maat meer te hanteren alleen nog op gewicht te 
vissen tijdens de middagwedstrijden. De voorzitter geeft aan dit punt toe te voegen aan de 
evaluatie van aanvangstijden middagwedstrijden. 
 
Ingekomen stukken 
In het najaar 2014 is er een district vergadering geweest. T.Wiersma geeft uitleg wat er 
besproken is: 

1. Er staan in Beerta nu officiële borden waarop vermeld staat dat men van 1 oktober 
tot 1 april hier niet meer mag worden gevist. 

2. In 2014 zijn er 2800 wedstrijden aangevraagd bij P.G.F. 
3. Appingedam heeft alle wedstrijden aan de zuiderlaardervaart  in Zuidlaren 

aangevraagd. Dit is gedaan om bepaalde visclubs te weren uit Oost Groningen voor 
overlast. Appingedam heeft aangegeven dat Winneweer welkom is in Zuidlaren om 
aan de zuidlaardervaart te vissen. 

  
Notulen 2013 
De notulen van de vergadering worden voorgelezen. De notulen worden goedgekeurd. 
 
Kascontrole / financieel verslag penningmeester 
Penningmeester Appie Wolterman geeft aan dat hij geen financieel verslag heeft. Voor eind 
2014 zal er een financieel verslag zijn. Wanneer de kascontrole heeft plaats gevonden zal het 
penningmeesterschap worden overgedragen aan de nieuwe penningmeester. 
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend T. Wiersma (niet herkiesbaar), A Wolterman (niet herkiesbaar) 
Kandidaten C. Levinga (penningmeester),  H. Zaagman ( secretaris). 
C. Levinga wordt door de ledenvergadering aangenomen voor een periode van 3 jaar als 
penningmeester. 
H. Zaagman wordt door de ledenvergadering aangenomen om de taak als secretaris op zich 
te nemen. 
Het bestuur bestaat nu uit zes personen en om weer tot een oneven aantal te komen wordt 
er voorgesteld nog één bestuurslid tot het bestuur toe te laten. 



Uit de vergadering komen 3 kandidaten naar voren. Dit zijn A. Boer, L. Meinhardt en A. 
Dikkema. 
Na een schriftelijke stemming was de uitslag als volgt:  

A.Dikkema  20 stemmen. 
L. Meinhardt 5 stemmen. 
A. Boer  2 stemmen. 

A. Dikkema wordt voor 3 jaar aangenomen als bestuurslid. 
 
T. Wiersma wordt door de voorzitter bedankt voor zijn bewezen diensten als secretaris (43 
jaar). A. Wolterman wordt ook bedankt voor zijn bewezen diensten als penningmeester (15 
jaar). 
De heren Gerard Maneschijn en T. Wiersma zijn 50 jaar lid van onze visclub. Uit handen van 
de voorzitter krijgen zij een tinnen gedenkbord voor deze jubileum. Gerard Maneschijn 
wordt ook benoemd tot erelid van onze visclub. T. Wiersma is al erelid. 
Harma Wolterman en Meintje Wiersma worden in de bloemetjes gezet voor hun werk 
achter de schermen. 
 
Wedstrijdprogramma voor 2015 vaststellen met nieuwe opzet. 
De voorzitter geeft aan dat onze uitwedstrijden over de zomer ter discussie staan. Dit komt 
voornamelijk door de teruglopende deelname aan de deze wedstrijden. 
Het bestuur komt met een nieuw voorstel om 10 open stekwedstrijden te houden in 2015. 
De voorzitter geeft een PowerPoint presentatie om te laten zien hoe de opzet is. Ook niet 
leden kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Naar aanleiding van de duidelijke 
presentatie zijn er nog een aantal vragen gesteld. Deze zijn dan ook beantwoord door de 
voorzitter. 
De opzet van deze 10 open stekwedstrijden is goedgekeurd door de ledenvergadering. 
Het aantal avond- en middagwedstrijden blijven ongewijzigd. 
De 2 uitwedstrijden in januari en februari. De Buistbokaal en Wiersmabokaal blijven bestaan. 
 
Evaluatie aanvangstijden middagwedstrijden 
De voorzitter geeft aan dat de middagwedstrijden matig zijn bezocht afgelopen 2014. Dit is 
een jammerlijke constatering omdat op de vorige ledenvergadering besloten is, door de 
leden, de aanvangstijd van de middagwedstrijden naar een later tijdstip te verplaatsen. De 
aanvangstijden zijn verplaatst van 10:00 uur naar12.30 uur. In 2013 was de opkomst tijdens 
de middagwedstrijden met aanvangstijdstip van 10:00 uur hoger. 
De vraag is dan ook of we weer terug moeten naar een aanvangstijdstip van 10:00 uur. Er 
word besloten om een schriftelijke stemmingsronde te gaan doen. 
Met 11 stemmen voor en 7 stemmen tegen wordt de aanvangstijd van 12.30 uur 
gehandhaafd. 
 



Op de extra ingebrachte agendapunt terug te komen van T. Zwaagman om minimale maat 
15 cm af te schaffen en alleen op gewicht te vissen met de middagwedstrijden word een 
stemming gedaan. De voorstanders steken de arm omhoog. Bij de stemming wordt duidelijk 
dat iets meer dan de helft voor is om op gewicht te gaan vissen. Dus geen minimale maat 
van 15 cm meer hanteren. 
 
Kaart- en sjoelavonden 2015 
De voorzitter vraagt de vergadering of het wenselijk is om door te gaan met de kaart- en 
sjoelavonden omdat het animo een beetje terug loopt. Vele leden binnen de 
ledenvergadering zijn van mening dat deze avonden moeten blijven bestaan. In de 
vergadering wordt gezegd dat we op deze manier nog iets voor leden kunnen doen die niet 
meer kunnen vissen. Daarnaast worden deze avonden ook bezocht door donateurs. 
T. Wiersma geeft aan om de kaart- en sjoelavonden te blijven verzorgen. Het doel is ook dat 
op die avonden 1 bestuurslid aanwezig is om dit samen met Wiersma te verzorgen. 
 
Wat er verder ter tafel komt 
A Kotte: Wanneer gaan we op gewicht vissen? Antw: Vanaf 2015 
 
T. Zwaagman en J. Ebbens willen iedereen bedanken voor de bezoekjes en de fruitmand die 
ze hebben gekregen. 
 
T. Wiersma: Wie gaat het nu regelen binnen het bestuur om aandacht te geven bij iemand 
die ernstig of langdurig ziek is? Antw: Wordt binnen het bestuur geregeld.  
 
E Slagter: Er wordt gevraagd of de 4 uitwedstrijden ook wordt geloot dat het zo een 
stekwedstrijd wordt? Antw: De ledenvergadering is hiermee akkoord om te gaan loten voor 
een steknummer. 
 
A Lanenga: Waarom met 1 leefnet vissen? Antw: Dit geld alleen in Friesland. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit na een lange maar vruchtbare vergadering om 22.20 uur de vergadering 
en wenst iedereen wel thuis. 
 
 

Voorzitter     Secretaris 
H. Moesker     H. Zaagman 

 


