BESLUITEN-/ACTIELIJST HSV DE RIETVOORN
SOORT ONDERWERP
1. BESTUURSZAKEN
Actie
Notulen ALV

DATUM
VERGADERING BESLUIT/ACTIE

VERANTWOORDELIJK

UITERSTE DATUM
AFHANDELING AFGEHANDELD OPMERKING

13-mrt-14 Concept notulen ALV uitwerken en op schrift zetten

Leon

15-apr-14

J

Actie

Kamer van koophandel

13-mrt-14 Bestuurswijziging in KvK-register opnemen

Leon

15-apr-14

J

Actie

Ledenadministratie

13-mrt-14 Ledenadministratie aanpassen naar aanleiding van bestuurswijziging John

15-apr-14

J

Actie

Website

13-mrt-14 Website aanpassen naar aanleiding van bestuurswijziging

John

15-apr-14

J

Actie

Taakverdeling binnen bestuur

13-mrt-14 Nieuwe taakverdeling binnen het bestuur vaststellen

Allen

1-mei-14

N

In de bestuursvergadering van 5-6-14 behandelen

Actie

Planning bestuursvergaderingen

13-mrt-14 Bestuursvergaderingen inplannen

Allen

Zsm

J

Besluit

Financiën

13-mrt-14 M.i.v. 1-1-2015 wordt de contributie met € 2 verhoogd vanwege de John en Peter
landelijke en federatieve afdrachten.

31-dec-14

N

De bestuursvergaderingen vinden elke 1e donderdag
van de maand plaats in de kantine
ALV-besluit. Wordt in 2015 doorgevoerd.

Besluit

Financiën

13-mrt-14 In de jaarcijfers worden de kantine-inkomsten en -uitgaven
verantwoord en niet alleen de netto-opbrengsten

John en Peter

31-dec-14

N

ALV-verzoek. Wordt in 2015 als zodanig financieel
verantwoord

Besluit

Financiën

13-mrt-14 De vereniging gaat slechts 1 bankrekening voeren, gesplitst in een
betaalrekening en een spaarrekening. Nu voert de vereniging 2
bankrekeningen die elk gesplitst zijn in een betaalrekening en een
spaarrekening.

Peter

1-jun-14

N

Bestuursbesluit

Besluit

Terras kantine

13-mrt-14 In de ALV 2014 is besloten om het terras van de kantine te
vernieuwen.

Peter

Voor 31 mei

J

Besluit

Toegangspoort weiland

1-mei-14 De oude toegangspoort is verdwenen. Er wordt besloten om een
nieuwe toegangspoort aan te schaffen en te plaatsen

Peter

Zsm

N

Actie

Beleidsplan 2015-2020

13-mrt-14 Naar aanleiding van een verzoek vanuit de ALV wordt een concept
beleidsplan 2015-2020 opgesteld. Dit beleidsplan wordt in een ALV
vastgesteld

John

31-dec-14

N

Wordt aan gewerkt. De contouren worden in de
bestuursvergadering van 5-6-2014 besproken.

Actie

Overleg gemeente Heerlen

27-mrt-14

J

Actie

As verstrooiing Piet de Bruin

5-jun-14

J

Gesprek heeft plaatsgevonden maar niet tot
bevredigende resultaten geleid. Wel gaat de
gemeente actie nemen t.a.v. het ledigen van de
prullenbakken.
De stukken zijn verstuurd..

Besluit

Openstelling buitenkant vijver

In het overleg met de gemeente worden de volgende onderwerpen John en Leon
besproken: onderhoud van de vijver, knelpunten en geleden schade
als gevolg van de werkzaamheden (visstand, poort achterzijde en
terras)
31-mrt-14 Ontheffingsaanvraag en verenigingsverklaring opstellen voor de
John
nabestaanden om de as verstrooiing rondom de vijver mogelijk te
maken
5-jun-14 Er wordt besloten om de buitenkant van de vijver onder bepaalde
John
voorwaarden permanent open te stellen. Deze voorwaarden
worden via de website gecommuniceerd.

6-jun-14

N

2. WEDSTRIJDEN

N

SOORT ONDERWERP
1.
BESTUURSZAKEN
Actie
Wedstrijdkalender witvissen 2014

DATUM
VERGADERING BESLUIT/ACTIE
Wedstrijdkalender 2014 naar gemeente sturen i.v.m.
parkeerontheffingen.

VERANTWOORDELIJK

UITERSTE DATUM
AFHANDELING AFGEHANDELD OPMERKING

John

1-apr-14

J

Afgehandeld. Parkeren is nu echter nog niet mogelijk
i.v.m. inzaaien en ontkiemen van het gras in de inrit
en de wei..

Besluit

Prijzengelden wedstrijden

1-mei-14 Voorstel wedstrijdcommissie witvissen

Bestuur

1-mei-14

J

Bestuursbeluit. Het bestuur gaat akkkoord met het
voorstel van de wedstrijdcommissie witvissen om
prijzen niet in geld uit te keren maar in de vorm van
cadeaubonnen van een hengelsportzaak. Dit geldt
vanaf nu voor alle wedstrijden.

Besluit

Organisatie en prijzengeld Open Welten

1-mei-14 De wedstrijdcommissie verzoekt het bestuur akkoord te gaan met
de opzet van de Open Welten en een uitspraak te doen over het
prijzengeld van deze wedstrijd.

Bestuur

1-mei-14

J

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel en stelt €
250 aan prijzengeld voor deze wedstrijd beschikbaar.

Besluit

Openstelling vijver

3-apr-14 Besluit nemen over de verruimde openstelling van de vijver
gedurende de werkzaamheden.

Bestuur

15-apr-14

J

Besluit

Voorzitter wedstrijdcommissie

1-mei-14 Het bestuur heeft behoefte aan één aanspreekpunt binnen de
wedstrijdcommissie. Deze schuift eens in de 2 maanden bij de
bestuurvergaderingen aan om e.v. knelpunten te bespreken.

Bestuur

1-mei-14

J

Het buitengedeelte is tijdelijk opengesteld voor leden
(niet voor het nachtvissen). Via de website is dit
gecommuniceerd.
Het bestuur heeft besloten om Patrick Houben tot
voorzitter van de wedstrijdcommissie te benoemen.
Wij wensen Patrick veel succes en rekenen op een
goede samenwerking.

Actie

Overige wedstrijden

1-mei-14 Wedstrijden karpervissen en eventueel wedstrijden meervalvissen
inplannen en op de website zetten

Leon en John

15-mei-14

J

Er worden naast de Jan Ramaekers bokaal nog 3
karperwedstrijden en 2 meervalwedstrijden
georganiseerd (onder voorbehoud van voldoende
deelnemers) De data worden op de website
gepubliceerd. Voor alle wedstrijden wordt een
prijzengeld van € 230 beschikbaar gesteld. Alle
prijsuitreikingen vinden tijdens de seizoensafsluiting plaats.
Voor alle wedstrijden, dus ook de witwedstrijden, geldt dat
niet afgehaalde prijzen in de pot van het prijzengeld van het
nieuwe seizoen worden gestopt.

3. VISSTANDBEHEER
Besluit Witvisuitzetting

Besluit

Aalscholver

Besluit Aalscholver
4. CONTROLLEURSZAKEN
Actie
Aandachtpunten 2014

5. CULTUUR

31-mrt-14 Er wordt naast 250 kg voorn nog 250 kg witvis besteld. De voorkeur Leon en Roy
gaat uit naar extra voorn, maar als deze niet meer verkrijgbaar is zal
brasem worden besteld.

Zsm

J

ALV-besluit Stand van zaken: Er is 250 Kg brasem
besteld, voorn was niet meer verkrijgbaar. Inmiddels
is in totaal 600 kg witvis en 100 Kg karper uitgezet.

31-mrt-14 Er worden 2 zwarte zwanen aangekocht

Peter en Leon

Zsm

J

31-mrt-14 Er wordt een agrilaser aangekocht

John

1-sep-14

N

De zwarte zwanen zijn verdwenen. De ringnummers
zijn niet meer te achterhalen.
ALV-besluit

De controlleurs worden op de bestuursvergadering uitgenodigd om Leon
de aandachtspunten 2014 door te nemen

15-apr-14

J

Afgehandeld. We laten controlleurs geen enkel risico
lopen bij schermutselingen. De namen van diegenen
die consequent de aanwijzingen van controleurs niet
opvolgen worden gemeld bij Leon en John. Het
bestuur neemt dan zelf actie.

SOORT ONDERWERP
1.
BESTUURSZAKEN
Besluit
Openheid en transparantie bestuur
Besluit

Schorsing seniorlid

Besluit

Nationale hengeldag

Besluit

Feestelijke opening vijver

Besluit

Statuten en reglementen

6. JEUGDZAKEN
Actie
Nachtvissen jeugd
Besluit

Jeugdbudget

DATUM
VERGADERING BESLUIT/ACTIE
3-apr-14 De besluiten- en actielijst wordt maandelijks op de website
gepubliceerd (na de bestuurvergaderingen)
22-mei-14 Het betreffende lid is voor een periode van 3 maanden geschorst
wegens stelselmatige verzieking van de verenigingscultuur.

VERANTWOORDELIJK
John
Bestuur

31-mrt-14 Op de nationale hengeldag kunnen niet-leden gratis vissen. Voor
John en vrijwilligers
deze dag wordt een speciale vergunning uit verstrekt.
1-mei-14 Het einde van de renovatiewerkzaamheden wordt feestelijk gevierd Allen
door een gezellige dag te organiseren.

UITERSTE DATUM
AFHANDELING AFGEHANDELD OPMERKING
Maandelijks

J

23-mei-14

J

31-mei-14

J

31-mei-14

J

Dit overzicht is al op de website gezet en wordt na
elke bestuurvergadering geactualiseerd.
Het betreffende lid heeft een vis-, wedstrijd-, vijveren terrasverbod opgelegd gekregen en tevens de
laatste waarschuwing ontvangen.
ALV-verzoek Uitwerking: Posters bij winkels, scholen
e.d. uitreiken om dit bekend te maken
ALV en bestuursbesluit. Het bestuur besluit de
nationale hengeldag op 31-5-2014 en de feestelijke
opening van de vijver op dezelfde dag te laten
plaatsvinden.
Ieder lid moet hier kennis van kunnen nemen.

5-jun-14 De statuten en reglementen worden gescand en op de website
geplaatst

John

Zsm

N

3-apr-14 Er wordt een afspraak met de ouders van de nachtvissende jeugd
ingepland

John

Zsm

J

Uitkomsten bespreken op bestuursvergadering van 56-2014

J

ALV-besluit Uitwerking: In 2014 wordt een aantal
activiteiten voor de jeugd georganiseerd

31-mrt-14 Er komt een budget voor de jeugd om het vissen voor hun
aantrekkelijker te maken en hun aan de vereniging te binden

John en Peter

