Hengelsport in Barendrecht

FLORA- EN FAUNAVERENIGING ‘DE GROTE PUT’
Secretariaat: Schoener 103
2991 JK Barendrecht

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Flora en Faunavergadering “de Grote
Put”
Datum:15 april 2014
Aanwezig: Zie presentielijst (17 leden)

1.Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Inclusief bestuur zijn er 17 leden aanwezig. De
aanwezigen staan op de presentielijst.

2.Notulen A.L.V. 16 april 2013
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3.Commissies
De commissies worden bedankt voor de uitgevoerde werkzaamheden. Speciale dank gaat uit naar Henk
Horden voor het onderhoud steigers en Jaap Hagendoorn voor het knotten van de wilgen , wat hij samen
met zijn zoon heeft gedaan.

4.Mededelingen van het bestuur

-Er zijn geen ingekomen stukken
-De viswedstrijd en aansluitende BBQ zullen worden gehouden op 6 september 2014. Hiervoor worden
uitnodigingen met nadere informatie verstuurd.
-Er wordt op de begroting nog wat extra geld begroot voor een visuitzet. Sjaak van’t Hof is bereid een bedrag
te sponsoren voor de uitzet van enkele steuren.
-Het aantal leden van de vereniging is momenteel 74 , waarvan 3 ereleden en 1 jeugdlid.
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-Prorail gaat het hek repareren.
-Leden die achter het hek willen met een auto moeten in het vervolg contact opnemen met Prorail: met de
hr. C.Lerensveld : 06-27883394.

5.Financieel Verslag 2013, begroting 2014
Financieel verslag wordt goedgekeurd. De kascommissie wordt bedankt. Jan Baggerman gaat na 2 jaar uit de
kascommissie en wordt reserve. Sjaak van’t Hof treedt toe tot de kascommissie.
Anton vraagt de aanwezige leden om de machtigingsformulieren voor automatische incasso in te vullen, voor
zover nog niet gedaan. Tot op heden heeft maar 20% van de leden de machtigingen ingevuld.

6.Rondvraag en Sluiting
-Mag er met meer dan 2 hengels worden gevist?
Nee dat mag niet!
-Hoe ontwikkelt de uitgezette vis?
Ontwikkelt zich prima: de karpers worden regelmatig gevangen. Ook met de snoek en zeelt lijkt het goed te
gaan. Vooral de zeelten worden echter nog weinig gevangen.
-Kan de vereniging looprecht krijgen op het land van de boer?
Nee , dat is in het verleden gevraagd, maar de boer geeft –op aanvraag- slechts aan individuele leden een
looprecht en niet aan de gehele vereniging.

-De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur
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