
Notulen Algemene ledenvergadering 27 oktober 2017. 

Aanwezig: 4 bestuursleden en 24 leden. 

 

1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.35. Voorzitter meldt dat hij 

afmeldingen heeft ontvangen van Dhr. Kater, Dhr den Bleker, Dhr. den Hartog en Dhr. van 

der Spiegel. 

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 29 maart 2017. 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd. 

 

4. Bestuursverkiezing. 

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar is Steven Harteveld. Er heeft zich geen 

tegenkandidaat gemeld en de vergadering besluit unaniem om Steven opnieuw als 

bestuurslid te benoemen. 

 

5. Vaststellen begroting 2018. 

Er zijn geen opmerkingen. Begroting word vastgesteld zoals vermeld in Rijnstekkie 132. 

 

6. Benoeming kascommissie. 

Aftredend en niet herkiesbaar is Leon van Toorenburg. Leon word bedankt voor zijn inzet als 

lid van de commissie. Jaap van Vliet is aftredend en herkiesbaar. Na een oproep aan de 

vergadering om vrijwilligers meld Rudolf Grundman zich aan om als reserve door te schuiven 

en Koos Radix om zijn plek als reserve in te nemen. De vergadering besluit om Rudolf, Jaap 

en Koos als commissielid te benoemen. 

 

7. Voorstel wijziging statuten. 

De voorzitter legt in het kort uit wat de statuten en huishoudelijk reglement precies 

inhouden. Hier staan onder andere de rechten en plichten van leden en bestuur in. Door het 

gebruik van oubollig taalgebruik en onduidelijke omschrijvingen was een kleine update 

gewenst. In de volgende ledenvergadering zal het definitieve ontwerp ter stemming worden 

gebracht. 

 

Rondvraag. 

Dhr. Radix vraagt zich af waarom er nog steeds geen trailerhelling gerealiseerd is in Woerden 

en of het bestuur daar ook actief naar vraagt bij de gemeente. Dit is wel genoemd in het 

Singelplan van de gemeente Woerden maar word nog geen werk van gemaakt. Het bestuur 

zal hiernaar informeren bij de gemeente. 

Dhr. Van Vliet heeft een vraag over controle in Oudewater en stelt voor omdat in zijn route 

als controleur van een buurvereniging mee te nemen. Het bestuur is in overleg met enkele 

leden in Oudewater om controleur te worden. Mocht dit toch nodig zijn zal contact worden 

opgenomen. 



Naar aanleiding van dit antwoord stelt Dhr. De Goey dat hij naar alle waarschijnlijk graag de 

cursus visserijcontrole wil volgen om te kunnen controleren in Oudewater. 

Dhr. Sengers heeft een vraag over waarom er met een A-poule en een B-poule word gevist 

en over promotie/degradatie. Steven als wedstrijdleider geeft hier antwoord en uitleg over. 

Dhr. Klapwijk vraagt waarom de plas Cattenbroek niet in de landelijke lijst van viswateren is 

ingebracht. Dit is omdat de gemeente Woerden als verhuurder van het visrecht dat als eis in 

het contract heeft staan. 

Dhr. Wijsman vraagt hoe het staat met de vacature van een commissie Jeugd. Die is er niet 

meer en zal anders worden ingevuld. 

 

 

8. Sluiting. 

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.15.  

Na de pauze heeft onder het genot van een hapje en een drankje Jan van de Bovenkamp een 

boeiende lezing gehouden over witvissen. Na een korte uitleg en vraag over wat de 

aanwezigen als gespreksonderwerp wilden horen begon Jan aan een presentatie die over alle 

facetten van het witvissen ging en door vragen vanuit de zaal zeer wisselende onderwerpen 

bevatte.  Dit was een groot succes en werd door veel leden als zeer informatief ervaren. 

 

Opening openbaar gedeelte: 

• Voorzitter heet allen welkom en geeft het woord aan Ton. 

• Aanwezig zijn ca. 30 m/v 

 

 

 

 

 


