1902

H.S.V. VISLUST 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering. Welke gehouden zal
worden op vrijdag 20 april 2018. Aanvang 20.00 uur in “De Rietschoot”.
Aanwezig: Jos Kaandorp (voorzitter),Jack Kruijer(peningmeester), Arjan Kruijer, Pe
Kruijer, Tony Symson, Ferdy metselaar, Andreas Metselaar, Kees Hartland, Roene
Flijesman, Henk Dekker, Jan de Waal, Dennis Blaauboer, Jan de Waal, Herman Vos
Afwezig met afbericht: Bernard Hazer, Michel Zwart, Dennis Heuft, Dirk Metselaar,
Jan Blaauboer, Jacob de Meijer,
Notulen
1. Opening
Voorzitter Jos Kaandorp opent de vergadering om 20.05. Jos heet iedereen
hartelijk welkom. We zijn weer bij elkaar om de officiële zaken volgens de
statuten af te handelen en het nieuwe visseizoen 2017/2018 van start te laten
gaan. Het bestuur hoopt op een nuttige vergadering en dat de besluiten in het
belang van de leden van HSV Vislust zijn. Jos vraagt de vergadering een
minuut stilte om onze overleden sportvissers.
2. Notulen algemene ledenvergadering 2017
Deze wordt goedgekeurd door de leden
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
• Afbericht van de volgende leden: Bernard Hazer, Michel Zwart, Dennis
Heuft, Dirk Metselaar, Jan Blaauboer
• Kees en Jos hebben de algemene leden vergadering van Langedijk bij
gewoond. Kees heeft hier en verslag van gemaakt en leest dit voor aan
de leden, voor details verslag kees.
4. Verslag zomercompetitie 2017
Het woord is aan Tony Simpson die op zijn eigen manier verslag doet van de
zomercompetitie 2017. Tony word bedankt voor zijn mooie vastlegging.

5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
Penningmeester Jack Kruijer doet verslag van de financiën van boekjaar 2017.
Het financiële verslag wordt ongewijzigd goed gekeurd. Voorzitter bedankt
Jack voor zijn correcte vastlegging. Jack geeft wel aan dat het afgelopen jaar
duurder is uitgevallen dan begroot was. Dit komt door het jubileum jaar en
hebben daarom meer besteed aan feesten,
6. Verslag kascontrole:
Andreas Metselaar en Jan de waal hebben de financiën bij de penningmeester
gecontroleerd, Andreas verzoekt het bestuur decharge te verlenen en de
penningmeester te complimenteren met het gevoerde financiële beheer.
7. Benoeming kascontrole:
Voorzitter bedankt de kascontroleurs. Andreas valt af en Jan de waal en Coen
worden nieuwe kas controleurs. En Dennis Blaauboer wordt reserve.
8. Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar Voorzitter Jos Kaandorp, Ferdy Metselaar. Tegen
kandidaten hebben zich niet gemeld. De leden gaan akkoord met de zittende
bestuursleden.
9. Bestuursvoorstellen
Datums wedstrijden:
• Worden goedgekeurd. De vraag van Herman was wel dat de datums
eerder bekend gemaakt kunnen worden. Dit hoeft niet te betekenen
dat dit de vaste datums zijn.
Winter competitie verandering:
• De punten telling is ter discussie en zal door het bestuur nagekeken
worden en aangepast worden, dit zal later bekend worden. Regelement
wordt opgesteld door het bestuur.
Toelage Nieuwjaars receptie:
• Het bestuur vraagt een kleine bijdrage voor de receptie. Dit in een
bedrag van € 10,- van de leden. Dit wordt goed ontvangen door leden
van de visclub en akkoord gegeven.
10.Prijs uitreiking Noordzeekanaal.
• Zie voor de eindstand van de competitie de website van HSV Vislust
11.Rondvraag.
• Arjan vraagt of je kan wisselen met stekken in de wintercompetitie.
• Andreas vraagt om een presentie lijst om af te tekenen. Deze lijst is al
inbegrepen in de notulen.

Voorzitter Jos kaandorp bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en positieve
inbreng en wenst iedereen een mooi en visrijk visseizoen 2018/2019 en sluit
de vergadering.
Secretaris Danny vries

