
Notulen Algemene Ledenvergadering Hengelclub Onderdendam 
Gehouden op vrijdag 22 februari 2019 in het 
Dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam     

Aanwezig 15 leden 

1. Opening.
De voorzitter heet de leden van harte welkom. Koffie en thee plus extra consumptie 
wordt aangeboden. Er wordt gevraagd om een moment stil te zijn voor de ons 
ontvallen leden, bekenden en sportvrienden. Ook deelt hij mee dat onze 
penningmeester wegens een ernstige ziekte niet aanwezig kan zijn. Verder waren er 
nog vijf afmeldingen voor deze vergadering. Daarna geeft de voorzitter een terugblik 
over het afgelopen seizoen. Hier de tekst van onze voorzitter. Het afgelopen jaar is 
over het algemeen prima verlopen. Er is nog steeds een stijgende lijn in het aantal 
nieuw aangemelde leden. Dit vooral doordat de meeste leden van HSV Bedum naar 
onze vereniging zijn overgeschreven. De mogelijkheid die we via onze website 
aanbieden voor het aanmelden van nieuwe leden blijkt nog steeds succesvol te zijn. 
Ook de uitgifte van VBL’s bij Discus, Hengelsport Noord en Kooistra Bedum gaat nog 
steeds naar wens. Ons 65 jarig jubileum op 12 november 2018 is mooi volgens 
planning verlopen. Deelname aan onze viswedstrijden gaat gelukkig nog steeds 
redelijk goed. Mede omdat de drie actieve leden uit onze vereniging die vanuit het 
bestuur van het district Hunsingo onze hengelsport blijven promoten, hebben een 
paar mooie resultaten bereikt. Hierover zal er vanavond nog wel verdere uitleg over 
worden gegeven. De samenwerking met het waterschap Noorderzijlvest en 
sportvisserij Gronningen Drenthe verloopt naar tevredenheid. Het is niet aan mij om 
politiek te gaan bedrijven, maar ik wil toch graag jullie de aanstaande Waterschap 
verkiezing (Noorderzijlvest) onder jullie aandacht brengen. Het is voor ons belangrijk 
dat er weer een vertegenwoordiger van de hengelsport in de partij Water Natuurlijk 
plaats neemt. Tenslotte wil ik alsnog mijn collega bestuurders, incl. de bestuurders 
van het district Hunsingo, alle vrijwilligers en u allen hartelijk bedanken voor uw steun 
en medewerking aan Hengelclub Onderdendam. En: VISSEN BLIJFT ONZE SPORT! 
Bij deze verklaar de vergadering voor geopend. 

2. Notulen Najaarsvergadering 2 november 2018.
De notulen zijn per mail verstuurd naar de leden en kunnen thuis bij de ontvangers 
worden doorgelezen. Deze zijn door de vergadering unaniem goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 



 
 
4. Jaarverslag secretaris 
De vergadering was zeer tevreden over dit verslag. Er waren geen op of 
aanmerkingen, waarbij dit verslag door de vergadering werd goedgekeurd. 
 
5. Verslag kascommissie 
Het verslag van de kascommissie wordt door de heer S.W. Schoonhoven 
voorgelezen. Bij deze de tekst.: “Op 22 februari heeft de kascontrolecommissie 
bestaande uit S.W. Schoonhoven en reservelid H. Kort, te samen met de voorzitter 
van HcO, T. Huizinga, ten huize van dhr. W. van Ringen de boekhoudkundige 
bescheiden van de vereniging gecontroleerd. Er zijn een aantal steekproeven 
genomen en vragen gesteld en hieruit is gebleken dat zich geen onregelmatigheden 
hebben voorgedaan. De controleperiode was het jubileumjaar van HcO. Met een 
aantal festiviteiten zoals een clinic vaste stok door Ramon Amsing en een barbecue. 
Ook werden petjes en jasjes met het logo van HcO. aangeschaft. Daarnaast 
sponsorde onze vereniging het scheepsjoagen. De vijvers in Bedum zijn met de 
harkboot bewerkt en ook hieraan heeft de vereniging een bijdrage geleverd van 500 
euro. E.e.a. heeft geresulteerd in een tekort over het afgelopen jaar. Toch staat onze 
vereniging er  goed voor. De kascontrolecommissie stelt de algemene vergadering 
voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en de 
penningmeester voor de financiële administratie.  
 
Namens de kascontrolecommissie, 
H. Kort en S.W. Schoonhoven.” 
 
De voorzitter bedankt de commissie en de vergadering neemt het voorstel over en 
verleend decharge. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 
Onze penningmeester/ledenadministrateur W. van Ringen heeft weer een behoorlijk 
document van het kasbeheer gemaakt. Door afwezigheid van de penningmeester 
geeft dhr. Schoonhoven uitleg over het e.e.a. Er zijn verder geen vragen. Het verslag 
is daarmee goedgekeurd. 
 
7. (Her)benoeming kascommissie 
Ook deze keer werd de kascommissie weer herkozen. De vergadering vind dat de 
kascommissie hun werk goed doet. De heer H. Kort neemt de plaats in voor de heer 
K. Haas. 
 
8. Beleid bestuur 
De vergadering is zeer tevreden over het gevoerde beleid en laat dit blijken met een 
applaus.  
 
9. Voorstellen uit de najaarsvergadering 2018 
De naam voor open kampioenschap stekvissen vrije hengel gemeente Bedum wordt 
open kampioenschap stekvissen vrije hengel het Hogeland 
 
 
 



10. Wedstrijdrooster 
Besloten is om de GB wedstrijd te laten vervallen. 
 
11. Bestuursverkiezing 
De heer  W. van Ringen is weer herkozen. De heer J. Vast nam de plaats in voor de 
heer J. Reining onder applaus van de vergadering. De heer J. Reining werd verrast 
met het erelidmaatschap van de vereniging voor zijn jarenlange functie als 
bestuurslid en zijn toewijding voor de vereniging met groot applaus. 
 
12. Rondvraag 
Henk Jan wil weten wanner er weer gevist mag worden aan de Grote Haver.Dit is 
vanaf 1 juni, met de ingang via Bedum. 
Sjoerd stelt voor of het bestuur wil nadenken over het aanschaffen van winterjassen 
met opdruk.  
 
14. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun belangstelling aan onze 
vereniging en wenst een ieder welthuis en tot ziens op onze activiteiten. 
Voor de liefhebber  is er nog gelegenheid voor een potje klaverjassen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENGELCLUB ONDERDENDAM 
 
Secretaris W.J. Venhuizen                                                                                                                    


