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Notulen van de 102e Algemene ledenvergadering HSV de Brasem Dalfsen op 5 maart 2010 in het             

Hof van Dalfsen. 

 

1. Opening 

De voorzitter dhr. Bloot heet iedereen van harte welkom, en opent de vergadering. 

Vervolgens vraag de voorzitter om 1 min stilte voor de leden die ons zijn ontvallen in het 

afgelopen jaar.  

2. Notulen 

De notulen van de vorige ALV worden conform ontwerp goedgekeurd en vastgesteld met, 

dank aan de secretaris 

3. Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt voor gelezen en conform het ontwerp goedgekeurd en vastgesteld, 

met dank aan de secretaris. 

4. Jaarverslag penningmeester 

Het jaarverslag en de begroting worden conform het ontwerp goedgekeurd en vastgesteld, 

met dank aan de penningmeester. 

5. Rapport kas commissie 

De kascommissie bestaande uit de heren W. Lubbers en Joris Grolleman hebben de boeken 

gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor 

het gevoerde financieel beleid. De kascommissie wordt bedankt. 

Tevens wordt er een nieuwe kascommissie benoemt dhr Joris Grolleman is aftredend en 

wordt opgevolgd door dhr T. Kelder. 

6. Vaststelling contributie voor 2011 

Het bestuur komt met het voorstel om de contributie voor 2011 te verhogen met 2,5 % plus 

de verhoging die de Hengelsport Federatie Oost Nederland zal door voeren voor het 

komende jaar. De aanwezigen stemmen hiermee in. 

7. Bestuursverkiezing 

De voorzitter dhr F. Bloot heeft aangekondigd om zijn voorzitters functie te zullen 

neerleggen, het bestuur vind dit jammer maar bedankt hem voor zijn inzet en passie 

waarmee hij de vereniging al die jaren heeft bestuurd. Dhr M. Gerrietsen wordt door het 

bestuur naar voren geschoven om de functie van voorzitter over te nemen, de aanwezigen 

stemmen hiermee in en de voorzittershamer wordt overgedragen aan Matthijs. 
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8. Aanpassen van de statuten 

Het bestuur heeft voorgesteld om enige aanpassingen te willen doorvoeren  en de statuten 

te willen “upgraden” naar deze tijd, daar de statuten al stammen uit de 1978. Aangezien niet 

het benodigde aantal leden op de ALV aanwezig is, zal hiervoor een extra ALV nodig zijn. Op 

de extra ledenvergadering zal besloten worden of de statuten en het huishoudelijk 

reglement van de vereniging aangepast mogen worden. Extra ALV zal gehouden worden op 

24-03-2010. 

9. Rondvraag 

Dhr. Mensink 

Of erin de nieuwsbrief aandacht geschonken kan worden wie in het bestuur zit en wie voor 

welke afdeling verantwoordelijk is? 

 Dit zal door het bestuur worden bekeken, maar met het oog op de nieuwe website die er 

aan zit te komen, waarop ook straks duidelijk te zien is wie erin het bestuur zit, lijkt het 

makkelijker om naar de site te verwijzen. 

Dhr Reimert 

Wanneer mag er nu eigenlijk ’s nacht gevist worden op de Bellingerweer? 

Dit is officieel alleen toegestaan in de maanden Juni, Juli en Augustus, maar wordt 

oogluikend door de politie toegestaan. In de APV van de gemeente Dalfsen staan ook geen 

voorwaarden omtrent een tent. 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en wenst iedereen een goede 

thuisreis. 

 

       


