
H.C.”DE KARPER” Spijk 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2019 gehouden in café Carillon 
te Spijk. 
 
Opening 
Om 20.00 uur wordt de algemene ledenvergadering geopend door bestuurslid P. Haan.  
 
Allen worden in het Gronings welkom geheten op onze algemen ledenvergadering. 
Opgeroepen wordt om ernaar te streven er een goeie vergadering van te maken met ruimte 
voor ieders inbreng en met respect voor elkaars mening waarbij altijd de meerderheid van de 
aanwezige leden beslist. 
We moeten het samen doen. Ieders kleine inspanning en inzet voor de vereniging maakt dat 
we als vereniging kunnen blijven doorgaan. Vanavond is het belangrijk dat er 1 en liefst 2 
bestuursleden bij komen om aan onze statuten te kunnen voldoen. 
 
In het afgelopen jaar zijn er geen leden van onze vereniging overleden. Wel is een kortstondig 
oud lid, Jan Heuker overleden. Jan was meer betrokken bij de klaverjasavonden. 
 
Berichten uit de ziekenboeg. 
Helaas ontvingen wij op 23 november het bericht dat T.G. Meijer in het ziekenhuis ligt met 
hartproblemen. Vrijdag 22 november is hij opgenomen. Het is een tijd zeer kritiek geweest. 
Gelukkig is hij er goed door gekomen. Het hart heeft schade opgelopen en het moet blijken 
hoever dit weer mag herstellen na revalidatie. Hij heeft zijn goeie conditie hierbij als 
voordeel. Het was enorm schrikken!  
Zoals het op 28 november tijdens het bezoek lijkt mag hij maandag 2 december het ziekenhuis 
verlaten. 
Hij had het gelukkig ook alweer over dikke brasems vangen tijdens het bezoek aan hem. 
W. Schuitema heeft bij een val met de fiets zijn pols gebroken. Dit heeft zijn tijd nodig om te 
helen. Hopelijk mag het snel weer genezen. 
H. Holt heeft ook een val gemaakt en heeft daarbij zijn schouder zwaar geblesseerd. 
 
Terugkijkend op het jaar kunnen we stellen dat we wederom een goed jaar hebben gehad. Een 
goeie opkomst bij de wedstrijden. Wederom goeie vangsten. Stabiel ledental. 
 
De presentielijst is door 13 personen getekend en als bijlage 1 achter deze notulen gevoegd.  
 
Verloting 
Lootjes voor de op tijd aanwezigen worden uitgedeeld en vervolgens wordt de trekking 
verricht. Naar H. Dijkhuis en H. Aslander gaan elk een fles Berenburg 
 
Voor Saar Pijper is er een bos bloemen voor de goede zorg aan de visclub. Deze worden haar 
overhandigd.  
 
Mededelingen/ingekomen stukken betreffende deze vergadering 
• Met kennisgeving afwezig: E.v.d. Ploeg 
• Alle bescheiden, welke de vergadering aangaan, liggen ter tafel of zijn de leden 

toegezonden of uitgereikt.  
• Koffie en 1 consumptie zijn voor kosten van de vereniging. 
• Tijdens de vergadering is bediening of heen en weer geloop niet wenselijk i.v.m. het 

storende karakter hiervan en het vlot laten verlopen van de vergadering. 



• Henry’ s Hengelsport organiseert een wedstrijd op donderdag 19 december aanvang        
9.00 uur.  Vertrek en samenkomst in zijn winkel. Er mag in de hele provincie gevist 
worden. Iedereen ontvangt een prijs en nadien snert eten.  

• Uitgifte vispassen 2020. De leden die een machtiging hebben afgegeven hebben reeds 
betaald en kunnen begin december de vispassen tegemoetzien.  

• Kaart voor T.G. Meijer gaat rond met verzoek uw naam hierin te scrijven. 
• Mededeling over bestuurscrisis Sportvisserij Gr. – Dr. 
• Schrijven van Sportvisserij Gr. – Dr. over aanvraag meerdere wedstrijdtrajecten. 
• Na agendapunt 7 is er pauze. Dit is ook de enige pauze. 
 
Bestuursverkiezing 
Volgens rooster is aftredend, S. Dam. Hij stelt zich niet herkiesbaar.  
Nieuwe kandidaat voor voorzitter is T.G. Meijer. Als vermeld is Tonny niet aanwezig. Hij 
heeft aangegeven, al naar gelang zijn herstel, besluit te nemen of hij op dat moment als 
voorzitter zal gaan functioneren. Als bestuur willen we dit graag eerst zo aanhouden. 
Toestemming wordt aan de aanwezige leden gevraagd om dit te mogen aanhouden en zodra 
Tonny weer voldoende mate hersteld is en hij nog steeds de taak van voorzitter op zich wil 
nemen, dit akkoord is. De leden stemmen hier unaniem mee in. 
 
Er dient nog een nieuw bestuurslid bij te komen anders krijgen we problemen met de statuten 
indien het met T.G.Meijer niet door gaat. Komt er nu geen nieuw bestuurslid bij en Tonny 
wordt geen voorzitter, dan komt er een ledenvergadering om de vereniging op te heffen. 
T.A.Mulder geeft aan wel als bestuurslid toe te willen treden maar wil dit laten afhangen van 
de uitkomst van verderop te bespreken agendapunt. Dit is niet acceptabel. 
J.v.d. Ploeg meldt zich aan als bestuurslid. De aanwezige leden stemmen in met zijn 
benoeming. 
 
Notulen van de vergadering van 30 november 2018 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
De notulen worden goedgekeurd en voor akkoord getekend. 
Belofte wordt gedaan door de secretaris dat de notulen bij een volgende ledenvergadering 
vooraf digitaal beschikbaar zullen zijn.  
 
Jaarverslag secretaris 
Door de secretaris werd het jaarverslag 2019 voorgelezen.  
 
Jaarverslag penningmeester en vaststelling contributie 
Het financieel jaarverslag 2019 is als bijlage 2 achter deze notulen gevoegd.  
De cijfers werden verder toegelicht.  
De ledenvergadering spreekt zijn goedkeur uit over de financiën. 
De penningmeester wordt bedankt. 
 
De contributie voor 2020 was al vastgesteld in 2018. I.v.m. mogelijk extra afdracht in de 
toekomst heeft het bestuur gemeend om de contributie voor 2021 te verhogen met € 1,-- 
Hiermee komt dan het verenigingscontributie-deel weer op € 7,50 
De aanwezige leden stemmen hiermee in. 
 

Pauze 
 

 
 



Verslag kascontrolecommissie 
H. Aslander en J.v.d. Ploeg hebben di. 26 november de kas gecontroleerd. H. Aslander brengt 
verslag uit en geeft aan alles in beste orde te hebben bevonden. 
 
Aan de penningmeester wordt decharge verleend. 
 
Direct maar door met de benoeming van de kascontrolecommissie. 
 
Benoeming kascontrolecommissie 
H. Aslander zou normaal na 2 jaar stoppen. Nu echter J.v.d. Ploeg bestuurslid wordt is hij 
bereid 1 jaar door te gaan. J. Jonk treedt toe voor 2 jaar.  Nieuwe reserve is P. Smit. 
 
Vaststelling Jaarprogramma 2020 
Het concept jaarprogramma 2020 is de actieve leden tijdens de laatste wedstrijd overhandigd 
dan wel toegezonden per e-mail. Voor diegene welke nog geen jaarprogramma hadden 
ontvangen lag deze als discussiestuk ter tafel. Als bijlage 3 achter deze notulen gevoegd. 
Met het voorgestelde jaarprogramma wordt ingestemd. 
 
Verder wordt over een drietal ingebrachte voorstellen gesproken. 
• Laten vervallen artikel 9 van het wedstrijdreglement. Het betreft hier het deel over “elke 

vis dient op de meetlat gemeten te worden”. In de prktijk doen een aantal dit niet. Wat is 
dus het nut van dit artikel deel? Naar aanleiding van een voorbeeld wordt er een moreel 
appel gedaan naar de aanwezigen. Om de regel te schrappen geeft een vrijbrief om maar 
aan te rommelen. Artikel 9 blijft daarom ongewijzigd. Voorstel wordt hierbij direct 
gedaan om Artikel 10 aan te passen en daarbij nog alleen paling uit te sluiten. Karper, 
snoek en snoekbaars mag mee geteld worden met in achtneming van de minimum maat. 

• De inleg voor wedstrijden in voormalig PGF-water te verhogen naar € 4,00 
Hierbij in de bepaling van de hoogte van de eindprijs over een competitie dan ook de 
uitslag per wedstrijd mee te wegen 
Voor plaats 1 t/m 3 krijgt u € 8,00 uitgekeerd 
Voor plaats 4 t/m 6 krijgt u € 7,00 uitgekeerd 
Voor plaats 7 en lager krijgt u € 6,00 uitgekeerd 
Voorstel krijgt niet de meerderheid in de stemming. Belangrijkste bezwaar, we hebben nu 
een rechtvaardig systeem waarbij onafhankelijk van de uitslag eenieder hetzelfde per 
ingelegd bedrag krijgt uitgekeerd. Het was toch altijd goed dus waarom te veranderen! 
Wel wordt ingestemd met de inleg van € 4,00 en een uitkering van € 6,00 

• Wedstrijd om de Carillon bokaal gezamenlijk in Damsterdiep is reeds vastgesteld met het 
Jaarprogramma. 

 
Rondvraag 
Niemand van de aanwezigen heeft iets voor de rondvraag. 
 
Prijsuitreiking competitie 2019 
P. Haan gaat over tot de uitreiking van de bekers aan de kampioenen van de competitie 2019 
Voor de uitslagen wordt verwezen naar het jaarverslag over 2019. Tevens is de einduitslag als 
bijlage 4 aan de notulen toegevoegd. Hierna worden de eindprijzen uitgereikt. 
 
Sluiting 
Om ca. 22.00 uur sluit P. Haan de vergadering af onder dankzegging voor de inbreng.  
 
Voorzitter T.G. Meijer      Secretaris P. Haan                   


