
Notulen	  van	  de	  103e	  Algemene	  ledenvergadering	  HSV	  de	  Brasem	  Dalfsen	  op	  4	  maart	  2011	  in	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hof	  van	  Dalfsen.	  

	  

1. Opening	  

De	  voorzitter	  dhr.	  Gerrietsen	  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	  dhr.	  Lubbers	  

	  

3. Jaarverslag	  

Het	  jaarverslag	  wordt	  voorgelezen	  en	  conform	  het	  ontwerp	  goedgekeurd	  en	  vastgesteld,	  met	  
dank	  aan	  de	  secretaris	  dhr.	  Lubbers.	  

	  

4. Jaarverslag	  penningmeester	  

Het	  jaarverslag	  en	  de	  begroting	  worden	  conform	  het	  ontwerp	  goedgekeurd	  en	  vastgesteld,	  
met	  dank	  aan	  de	  penningmeester	  dhr.	  Vosman.	  

	  

5. Rapport	  kas	  commissie	  

De	  kascommissie	  bestaande	  uit	  de	  heren	  W.	  Lubbers	  en	  Tom	  Kelder	  hebben	  de	  boeken	  
gecontroleerd	  en	  goed	  bevonden.	  De	  vergadering	  verleent	  decharge	  aan	  de	  penningmeester	  
en	  het	  bestuur	  voor	  het	  gevoerde	  financieel	  beleid.	  De	  kascommissie	  wordt	  bedankt.	  

Tevens	  wordt	  er	  een	  nieuwe	  kascommissie	  benoemt	  dhr	  W.	  Lubbers	  	  is	  aftredend	  en	  wordt	  
opgevolgd	  door	  dhr.	  C.	  Nijholt.	  

	  

6. Ingekomen	  stukken	  

Op	  de	  gebruikelijke	  ingekomen	  stukken	  na	  zijn	  er	  geen	  stukken	  binnengekomen	  die	  relevant	  
zijn	  voor	  onze	  ALV.	  

	  



	  

7. Mededelingen	  

Het	  bestuur	  is	  verheugd	  dat	  de	  gemeente	  voornemens	  is	  om	  de	  siervijvers	  aan	  de	  
Polhaarweg	  en	  aan	  de	  Wilhelminastraat/Rondweg	  te	  verhuren	  aan	  onze	  vereniging.	  	  

Het	  bestuur	  deelt	  de	  leden	  mee	  dat	  het	  nachtvissen	  op	  karper	  vanaf	  1	  januari	  2012	  het	  
gehele	  jaar	  is	  toe	  gestaan	  	  op	  de	  Bellingerweer	  onder	  voorbehoud	  van	  de	  aangekondigde	  
wetswijziging	  

Het	  bestuur	  doet	  een	  oproep	  om	  een	  roofvis	  wedstrijd,	  naar	  aanleiding	  van	  vragen	  van	  de	  
leden,	  te	  organiseren	  en	  vraagt	  de	  leden	  om	  met	  ideeën	  te	  komen.	  	  

	  

8. 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	  Sportvisserij	  Oost-‐Nederland	  zal	  doorvoeren	  voor	  het	  komende	  jaar.	  De	  
aanwezigen	  stemmen	  hiermee	  in.	  

	  

9. Bestuursverkiezing	  

Dhr.	  B.	  Zweerts	  is	  aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar,	  het	  bestuur	  doet	  een	  oproep	  voor	  de	  
ontstane	  vacature.	  Aangezien	  zich	  nog	  geen	  nieuwe	  kandidaat	  zich	  heeft	  gemeld,	  vraagt	  de	  
voorzitter	  of	  de	  leden	  ermee	  in	  kunnen	  stemmen	  dat	  als	  het	  bestuur	  een	  geschikte	  kandidaat	  
vindt,	  om	  deze	  aan	  te	  stellen	  tot	  een	  volgende	  ALV.	  De	  leden	  geven	  hier	  toestemming	  voor.	  

	  

10. Huldiging	  

Dhr.	  A.	  Snijder	  wordt	  gehuldigd	  als	  erelid	  dit	  voor	  het	  feit	  dat	  hij	  28	  jaar	  bestuurslid	  en	  een	  
aantal	  jaren	  secretaris	  is	  geweest	  van	  HSV	  de	  Brasem.	  

	  

11. 	  Rondvraag	  	  

Er	  zijn	  geen	  vragen	  voor	  de	  rondvraag	  

	  

12. 	  Sluiting	  

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

	  


