
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 8 januari 

2016 in café ,, de vlomarkt” te Winneweer. 

Opening 

Om 20.10 uur opent de voorzitter, Henk Moesker, de vergadering en heet 23 personen 

welkom. De voorzitter verzoekt een iedereen op te staan zodat een moment van stilte in 

acht genomen kan worden om de mensen te herdenken die zijn overleden, met name wordt 

Anje Schenkel genoemd. 

 

Vastellen agenda 

Voordat de agenda vastgesteld wordt is er een toelichting op de agenda. P. de Winter en A. 

Kotte hebben kascontrole over het jaar 2014 uitgevoerd en goedgekeurd. 

Advies van P de Winter om voor de bestuursverkiezing de kascontrole te laten uitvoeren. 

De penningmeester geeft aan dat door omstandigheden dit helaas niet is gelukt. 

 

Ingekomen stukken 

De secretaris verteld dat er vanuit de Federatie Groningen/Drenthe een contributie 

verhoging komt. Blijft de contributie verhoging minder dan een € 1 dan komt er geen 

contributie verhoging bij “ hc Gauw Tevreden”. 

 

Notulen 2014 

De notulen van de vergadering worden voorgelezen en door de vergadering goedgekeurd. 

 

Kascontrole / financieel verslag controle penningmeester 

De penningmeester geeft eerst een overzicht over het boekjaar 2014. Dit omdat deze niet op 

het vorige jaarvergadering getoond kon worden. Vervolgens laat de penningmeester het 

financieel overzicht van 2015 zien en geeft uitleg hierover. 

De vragen vanuit de vergadering worden beantwoordt door de penningmeester. 

Kascontrole 

De heren P. de Winter en J. Honderd hebben de kas gecontroleerd en verteld dat er geen 

aan- of opmerkingen zijn op de jaarrekening. 

Het advies is dan ook om de penningmeester decharge te verlenen voor het komende jaar. 

Kascontrole voor de komende jaar zijn J. Honderd en A. Lanenga 

Reserve is H. de Vries 

 

Bestuursverkiezing  

H. Zaagman (herkiesbaar) 

E. Slagter (niet herkiesbaar) 

E. Slagter wordt bedankt voor zijn inzet en bewezen diensten binnen het bestuur. 

H. Zaagman wordt door vergadering herkozen voor een periode van 3 jaar. 



Vacature bestuurslid 

M Berghuis heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur. 

M Berghuis wordt dan ook aangenomen door de vergadering voor een periode van 3 jaar. 

 

Wedstrijdprogamma voor 2016 

De voorzitter laat het programma zien van de open stekwedstrijden en de clubwedstrijden. 

De open stekwedstrijden gaan van 10 naar 8 wedstrijden. 

De inleg van de stekwedstrijden wordt verhoogt van € 7,50 naar € 10. 

De eindprijzen worden verlaagd naar 1ste prijs € 75, 2de prijs € 50 en 3de prijs € 25. 

Iedere wedstrijd worden geldprijzen beschikbaar gesteld met een verdeling van 1:4. 

 

J. Dikkema vraagt om vak A en B aaneengesloten te maken. 

M. Gaasendam vraagt om tijdens de loting eerst de kopsteknummers uit de emmer te halen 

van de personen die de vorige wedstrijd een kopstek  hebben gehad. Eerst deze personen 

laten loten en daarna de kopsteknummers weer in de emmer toevoegen. 

 

P. de Winter vraagt om de inschrijving direct bij het parcours te doen. 

De inschrijving gaat vanuit de Rommelmarkt met uitzondering van de stekwedstrijd in 

Zuidlaren. 

A Lanenga geeft aan dat hij het spijtig vind dat de geldprijzen 1:4 wordt. 

 

T. Wiersma vraagt of de middagwedstrijden nog wel nut heeft als de opkomst slecht is op de 

middagwedstrijden. 

Voorstel is om de wedstrijden van 10:00 tot 16:00 uur te laten vissen. 

Na een stemming door de hand op te steken blijkt dat de meeste stemmen voor het tijdstip 

van 10:00 tot 16:00 uur zijn. Voor komende wedstrijd van 9 januari is het te kort dag om dit 

te veranderen en wordt deze wedstrijd nog van 12:30 tot 17:30 uur gevist. 

 

Wat er verder ter tafel komt 

J. Ebbens  vraagt of je met de middagwedstrijden met 2 man weg moet om te vissen om te 

wegen. 

Antw.: Als het niet lukt om met 2 man te vertrekken mag je ook alleen. 

 

Gerard en Gerrit Maneschijn hebben geen uitnodiging gehad voor de jaarvergadering. 

Antw.: Dit wordt volgend jaar beter geregeld en excuses hiervoor. 

 

C. Levenga verteld dat T. Wiersma de kaart- en sjoelavonden verzorgt en dat hij een bepaald 

budget tot zijn beschikking krijgt. 

 



Michiel Gaasendam vraagt of er nog een applaus komt voor het behalen van Patrick 

Honderd zijn nationale jeugdkampioenschap. Patrick krijgt dan ook deze applaus van de 

gehele vergadering. 

 

Gerard Maneschijn vraagt of er met de avondwedstrijden ook iemand van het bestuur 

aanwezig is. 

Antw.: Ja er is iemand aanwezig. 

 

Jan Dikkema vraagt of onze vereniging dit jaar ook mee doet aan de federatief 

clubkampioenschap? 

Antw.: Dit wordt bekeken of het haalbaar is. 

 

Sluiting 

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

 

                 Voorzitter                                                      Secretaris 

                H. Moesker                                                   H Zaagman    

 

 

 

 

 

  

 


