
 

Notulen Algemene Ledenvergadering Hengelclub Onderdendam 
Gehouden op vrijdag 23 februari 2018 in het 
Dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam 

Aanwezig 13 leden 

1. Opening
Na een moment van stilte voor de ons ontvallen bekenden, leden en/of 
sportvrienden, deelt de voorzitter, de heer T. Huizinga, mede dat de secretaris, de 
heer W. Venhuizen, deze avond niet aanwezig is. Verder deelt hij mede dat Anton 
Kooman voorlopig een tijdje uit de roulatie zal zijn. Hij heeft blaaskanker. De heer  
G. Fokkens heeft afgezegd. Daarna geeft de voorzitter een korte terugblik over het 
afgelopen jaar.  
Tekst van de voorzitter: 
“Even een korte terugblik over het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar is over het algemeen 

weer prima verlopen. Er is nog steeds een stijgende lijn in het aantal nieuw aangemelde 

leden. Vooral de aanmeldingen  via onze website zijn nog steeds stijgende. Ook de uitgifte 

van VBL’s bij Discus en Hengelsport Noord gaan nog steeds naar wens. We zullen  

vanavond nog wat tijd inruimen voor ons 65 jarig jubileum op 12 november 2018. Deelname 

aan onze viswedstrijden gaat nog steeds goed. De overgang naar de ledenservice wordt 

door onze penningmeester kritisch gevolgd. Het valt op dat er een forse stijging is van de 

onbetaalde vispassen. Gelukkig hebben we de 3 actieve leden uit onze vereniging die vanuit 

het bestuur van het district Hunsingo onze hengelsport blijven beschermen en promoten. De 

samenwerking met het waterschap Noorderzijlvest verloopt prima en binnenkort zullen er bij 

meerdere wateren bereikbare visplekken worden gemaakt. Voor het onderhoud zullen er wel 

meer vrijwilligers nodig zijn. Via de sportfederatie NOC /NSF hebben we een uitnodiging 

ontvangen over een clinic met het onderwerp bestuurlijk vernieuwen, van aangesloten 

verenigingen in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Sjoerd Schoonhoven en 

ondergetekende waren hier aanwezig om eventuele kennis op te doen. We hebben nog wel 

wat tijd nodig om e.e.a. te verwerken en ook hierin het onderwerp Jeugd verder te 

bestuderen. Tot mijn grote verrassing hebben jullie mij op de Najaarsvergadering 2017 

benoemd tot Erelid van onze vereniging. Vanaf dat moment was ik even de regie over deze 

vergadering kwijt. Bij deze bedank ik jullie voor het vertrouwen in mijn persoon als voorzitter 

van Hengelclub Onderdendam. 

Ten slotte 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 ik de vergadering voor geopend” 

2. Notulen Najaarsvergadering 3 november 2017
Er zijn geen opmerkingen en zijn dus goedgekeurd. 

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



4. Jaarverslag secretaris
Bij afwezigheid van de secretaris wordt het jaarverslag voorgelezen door de 
penningmeester, de heer W. van Ringen. Er waren geen op- of aanmerkingen, 
waarbij dit verslag door de vergadering werd goedgekeurd. 

5. Verslag kascommissie
De heer S.W. Schoonhoven leest het verslag van de kascommissie voor. 
Verslag kascommissie: 
“Maandag 15 januari hebben Tidde Koster en ondergetekende (de 
kascontrolecommissie) ten huize van Wienand van Ringen, penningmeester van 
Hengelclub Onderdendam de financiële administratie van de vereniging van de 
vereniging gecontroleerd. Op een aantal vragen werd na tevredenheid een antwoord 
gegeven. Wel stelden wij vraagtekens bij de reparatiekosten van de computer van de 
secretaris die door de vereniging zijn betaald. Wij zijn van mening dat kosten van een 
privé computer niet ten laste van de vereniging mogen komen. Omdat de computer 
ook gebruikt wordt voor de vereniging stellen wij voor hiervoor een regeling in het 
leven te roepen. Ons voorstel is om de voorzitter, secretaris en penningmeester een 
vergoeding van € 50,00 als tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van de 
privé computer voor de vereniging. 
Tenslotte stelt de kascommissie voor de penningmeester decharge te verlenen en 
het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 

De kascommissie  
Tidde Koster 
Sjoerd Schoonhoven” 

De voorzitter geeft aan dat hij de voorgestelde vergoeding ook graag wil verstrekken 
aan onze website-beheerder de heer J. Vast. Aangezien die ook via zijn computer 
veel werk doet voor de vereniging. 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde vergoedingen en verleent de 
penningmeester decharge. 

6. Jaarverslag penningmeester
Voor aanvang van de vergadering heeft de penningmeester alle aanwezigen een 
financieel verslag overhandigd. Hij geeft daar nog een korte toelichting op. 
Er zijn geen vragen. Het verslag is daarmee goedgekeurd. 

7. (Her)benoeming kascommissie
Ook deze keer werd de kascommissie weer herkozen. De vergadering geeft aan het 
zo prima te vinden. 

8. Beleid bestuur
De vergadering is tevreden over het gevoerde beleid en laat dit blijken met een 
applaus. De voorzitter bedankt de vergadering voor het vertrouwen.  

9. Voorstellen uit de najaarsvergadering 2017
Voorstel a) 65 jarig jubileum (actie punten) 
Voorzitter geeft aan dat al één actiepunt is afgerond, namelijk de windjacks voor de 
wedstrijdvissers. We zouden de windjacks, kosten € 27,50 per stuk, ook beschikbaar 
kunnen stellen voor alle leden, waarbij de vereniging bijvoorbeeld € 7,50 bijdraagt in 
de kosten. Voorzitter geeft aan weinig belangstelling te verwachten. Daarbij komt dat 
de prijs alleen gehaald kan worden bij een grote afname. De vergadering besluit om 
dit niet te doen. 
De heer Schoonhoven stelt voor om onderzoek te doen naar aanschaf van petjes. 
De voorzitter belooft dit te doen. 



Verder geeft Schoonhoven als een mogelijkheid aan om de clubdag samen te doen 
met de vrouwen. Bijvoorbeeld later te beginnen met vissen en bij elkaar te blijven. 
Dan kan bijvoorbeeld een versnapering langs de waterkant worden verzorgd. En na 
afloop gezamenlijk met de vrouwen te gaan eten. 

Voorstel b) Het organiseren van een clinic vaste hengel 
De heer Schoonhoven geeft aan wel te willen mee helpen bij de organisatie.  
Hij kent Ramon Ansing. Deze heeft in het Nederlands team gezeten. Hij wil hem wel 
vragen om tijdens de clinic een presentatie te willen geven. Er wordt nog geopperd 
om een advertentie in b.v. De Ommelander Courant te plaatsen om op deze wijze de 
jeugd te bereiken voor de clinic. 

Voorzitter zegt dat het bestuur met de voorstellen aan de slag zal gaan. 

10. Wedstrijdroosters
De heer Schoonhoven geeft aan dat de 2e districtswedstrijd tot nu toe altijd op de 1e 
zaterdag van mei werd gehouden en stelt daarom dan ook voor deze te verplaatsen 
van 12 mei naar 5 mei. Mede omdat 5 mei dit jaar geen officiële feestdag is. 
Voorzitter geeft aan dat dit niet mogelijk is omdat alle districtswedstrijden al zijn 
vastgelegd bij de Federatie. 
Ook stelt de heer Schoonhoven voor om de 4e zomerwedstrijd op 28 juli te 
verplaatsen naar juni, ergens tussen 9 en 30 juni. Dit omdat 28 juli valt in de 
schoolvakantie. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
17 maart staat de Vrije Stekwedstrijd van Geert Brontsema (3e zaterdag van maart) 
op de agenda. De heer Brontsema heeft bij de heer Schoonhoven aangegeven dat 
hij deze wedstrijd niet meer wil regelen. De heer Schoonhoven neemt dit jaar de 
organisatie van hem over. Hij houdt zich aanbevolen voor tips over de visplek. 
Opgave voor 10 maart. De voorzitter zal zorgdragen voor de mailing. 
De voorzitter geeft aan dat alle leden van de Hengelclub Bedum ook van harte 
welkom zijn op onze wedstrijden. 

11. Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld waarmee de heren  
W. Venhuizen en J. Hoeksema onder applaus van de vergadering zijn herkozen. 

12. Rondvraag
De heer T. Koster vraagt of de kosten van het open kampioenschap stekvissen van 
de Gemeente Bedum nog worden gedeeld met de Hengelclub Bedum. De voorzitter 
geeft aan dat dat dit jaar nog wel zo zal gebeuren. 
Verder vraagt de heer Koster of het nog wel verantwoord is om te vissen tussen 
Bedum en Onderdendam. Op bepaalde stukken zakt de beschoeiing helemaal in. 
Voorzitter geeft aan dat het districtsbestuur binnenkort overleg heeft met het 
Waterschap en dat ze dan dit punt ook zullen meenemen. 

13. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor 
hun komst en inbreng en wenst een ieder wel thuis en tot ziens op onze activiteiten. 
Voor de liefhebber is er nog gelegenheid voor een potje klaverjassen waarvan 8 
leden gebruik maken. 

HENGELCLUB ONDERDENDAM 

Namens de secretaris W.J. Venhuizen opgemaakt door W. van Ringen. 




