
Algemene leden vergadering 2017                                                      

Locatie: Zalencentrum Velserduin IJmuiden, 30-10-2017 
  
Aanwezig:  
Penningmeester, F. Goemans 
Activiteiten commissaris, L. Noordzij   
Activiteiten commissaris, C. Johansen 
Webbeheerder, B. vd Woude 
Secretaris M. Kossen. 
 
Afwezig: 
H. Oomen 
 
Er was geen belangstelling van de leden. 

Opening voorzitter: 
Dhr. C Johansen vervangt deze vergadering dhr H. Oomen 

De voorzitter opent om 20:00 de vergadering en heet alle aanwezige welkom.  

 

Notulen 2016 
Doornemen van de notulen van vorige jaarvergadering 2016. Er zijn geen extra vragen 
gesteld. De notulen zijn goedgekeurd en afgesloten. 
 

Presentatie jaarverslag secretaris: 
Secretaris M. Kossen presenteert het jaarverslag aan alle aanwezigen.  
 
Een aantal keer hebben wij te maken gehad met vissterfte. Dit is een vervelende kwestie 
maar hebben dat in samenwerking met de gemeente Velsen goed opgelost door goede 
communicatie en ruiming van de dode vis 
 
Het gevolg is dat er op plaatsen veel inbreuk is gedaan op de visstand en wij een aanvraag 
hebben neergelegd bij de gemeente Velsen om kosten voor een deel van nieuw aan te 
schaffen vis met ons te delen. 
 
 
 

Controle kascommissie: 
Dhr L. Noordzij heeft samen met Dhr C. Johansen, ten huize van de penningmeester F. 
Goemans, een controle uitgevoerd. Ze hebben kunnen vaststellen dat zij met een positief 
advies de leden hebben vertegenwoordigd en er is goedkeuring gegeven aan het bestuur. 
 



Presentatie penningmeester: 
Dhr F. Goemans  heeft aan alle aanwezige een kopie van het financieel jaarverslag 
overhandigd om inzage te hebben in onze financiële huishouding.   
 
De penningmeester geeft aan dat in overleg is besloten geen contributie te verhogen. 
 
Er zijn verder geen vragen gesteld dus het financieel jaar verslag is goedgekeurd. Voorzitter 
vraagt of er kandidaten zijn voor de controle 2016/2017. Er zijn geen gegadigden en Dhr 
C. Johansen en de Dhr L.Noordzij hebben zich beschikbaar gesteld. 
 

Presentatie Website: 
Dhr B. vd Woude geeft elke aanwezig een set van de statistieken van de website. 
Hierover zijn verder geen vragen 
 
Notulist Christiaan Johansen. 
 


