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Sportvisserij  Fryslân

Op deze zeer goed bezochte vergade-
ring, slechts 3 van de 34 HSVn waren 
niet vertegenwoordigd, werd het voor-
stel om een Federatief Hengelsportblad 
per 2012 aan te bieden met algehele 
stemmen aangenomen. Cruciaal hierbij 

ALV 2011
Op de laatst gehouden Algemene 

Ledenvergadering van Sportvisserij 

Fryslân zijn weer vele heldere en 

duidelijke beslissingen genomen. 

Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers 

lovend toegesproken en in het 

zonnetje gezet.

de juiste is geweest. Dit resulteert in 
een voortzetting van het huidige strikte 
beleid met een verscherpt toezicht en 
controle op de regels én de uitvoering in 
de praktijk. Ook Sportvisserij Nederland, 
bij woorde van de directeur Joop Bon-
gers, is zeer blij met dit gekozen beleid.

Huldiging
Na ruim 20 jaar voorzitterschap van 
HSV Joure vond Eesge Westerhof het 
kort geleden tijd om de hamer over te 
dragen. Een dergelijke inzet voor de hen-
gelsport verdient het om bij stil te staan. 
Daartoe werd tijdens de vergadering 
Eesge Westerhof naar voren geroepen 
en kreeg hij van voorzitter Sake vd Meer 
de Lid van Verdienste onderscheiding 
opgespeld.

NachtVISpas
Sinds enige tijd is er een Werkgroep 
bezig om de mogelijkheid te onder-
zoeken voor de uitgifte van een Nacht-
VISpas voor Fryslân. Aangezien de 
ontwikkelingen op dit gebied op andere 
terreinen en binnen ander federaties 
ook doorgaan is het zaak om daarbij 
aan te sluiten. Om een zo’n realistisch 
mogelijk voorstel samen te stellen vroeg 
Sjors Hempenius, namens Sportvis-

serij Fryslân, toestemming om daartoe 
de ingeslagen weg voort te zetten. De 
voltallige vergadering stemde in met dit 
voorstel.

Bestuur zaken
Naast de bekende zaken als Notulen en 
Financiële zaken, die alle de volle goed-
keuring konden dragen, waren er ook 
enkele bestuurswisselingen.
Secretaris Frodo Verberg werd bedankt 
voor zijn inzet tijdens zijn afgelopen 
zittingsperiode en droeg daarbij zijn 
functie over aan Sjors Hempenius. 
Geertje Veenstra neemt vervolgens de 
portefeuille Water-en visstandbeheer 
over.
Zowel Johan Bove (Jeugdzaken) als 
Rindert Procee (controle & handhaving) 
werden onder applaus herkozen. Tot 
slot werd Ruurd Zandstra bedankt voor 
zijn inspanningen als portefeuillehouder 
Voorlichting & Promotie en aansluitend 
werd Haaye Hoekstra gekozen tot zijn 
opvolger.

Na het slotwoord van de voorzitter, 
waarin hij aangaf dat er teruggekeken 
kon worden op een zeer vruchtbare 
vergadering, wenste hij een ieder “Wol 
thús”.

Tiemo Koopman.

is dat de HSVn geheel op eigen initiatief 
deelnemen en dat daarbij Sportvisserij 
Fryslân een financiële ondersteuning 
geeft. Voor zijn inzet als voorzitter van 
de Werkgroep werd Tiemo Koopman 
heel hartelijk bedankt. Zonder deze 
inspanningen was de realisatie van het 
nieuwe magazine niet tot stand geko-
men.

Bijvangstenregeling
Een ander ‘zwaar’ agendapunt was de 
huidige stand van zaken mbt de ‘Bij-
vangstenregeling’. Hiervoor sprak Harrie 
Holtman de vergadering toe en gaf hij 
hierbij een ‘historisch’ overzicht’. Na 
een bij vlagen emotionele discussie was 
bijna een ieder er van overtuigd dat de 
gekozen route vanuit de VBC en het AB 
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