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Epse, 20 maart 2014.
Verslag Algemene Leden Vergadering 2014 gehouden op 19 maart 2014.
Aanwezig 28 leden inclusief bestuur.
De agenda luidt:
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2013
4. Bestuursverslag
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Verslag reewildcommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Verkiezing kascontrolecommissie
10.Rondvraag
11.Sluiting
Verslag
1. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De
voorzitter legt uit waarom gebruik gemaakt wordt van de huidige locatie, de
kantine van de Old Army Cars, gezeteld in de Woudhof en wenst de aanwezigen
een goede vergadering.
2. De secretaris deelt mede dat 8 leden de moeite hebben genomen zich af te
melden, de ingekomen stukken zijn reeds in het bezit van een ieder, die zich
aangemeld hebben voor de mailing.
3. Notulen ALV 2013, er zijn geen op of aanmerkingen, de voorzitter en de secretaris
ondertekenen het verslag.
4. Bestuursverslag, er zijn geen op of aanmerkingen
5. Dhr. Van Geuns vraagt uitleg over de kosten en inkomsten via het waterschap, de
penningmeester legt uit dat we deze percelen doorverhuren en op deze wijze de
contributie laag kunnen houden, dit geldt ook voor percelen van DLG. Verder zijn
er geen op of aanmerkingen op het verslag.
6. Dhr. Hollaender geeft een toelichting op de bevindingen van de
kascontrolecommissie. De boekhouding is in prima staat en dhr. Hollaender vraagt
de vergadering om het bestuur en de penningmeester te dechargeren, hetgeen
door de vergadering wordt overgenomen.
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7. Verslag reewildcommissie, doordat er gewerkt gaat worden met een landelijk
telprotocol, zal woensdag 26 maart een extra bijeenkomst worden belegd met de
reewildbeheerders. De grootste wijziging zal zijn dat er een trendtelling gaat
plaatsvinden, vrijdag 4 april en dat de toewijzing zal plaatsvinden op basis van het
afschot van de afgelopen 3 jaren. E.e.a zal nog worden uitgewerkt. Dhr.
Hollaender merkt op dat de nadruk komt te liggen bij het verminderen van
aanrijdingen met reewild en om hiermee de verkeersveiligheid te vergroten.
8. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar is de voorzitter E. Harmsen, ze
wordt met algemene stemmen herkozen.
9. Dhr. Schoolmeesters wordt bereid gevonden om als reserve toe te treden tot de
kascontrolecommissie, de commissie bestaat in 2015 uit hh. R. de Groot en W. de
Groot. De voorzitter bedankt dhr. Hollaender voor zijn inspanning van de
afgelopen jaren.
10.Dhr. Lutterveld vraagt naar de stand van zaken aangaande NWRS en FRS, de
secretaris antwoordt dat in de voorbereidende vergadering van de KNJV is
toegezegd dat men hard werkt om de systemen op elkaar te laten aansluiten, de
indruk ontstond dat NWRS zijn langste tijd heeft gehad. Dhr. Hollaender vraagt of
ook grofwild, hert en zwijn, zullen worden toegestaan in onze WBE, voor zover
bekend zal in onze WBE de nulstand worden gehanteerd.
Voor accoord,
E. Harmsen, voorzitter

Henk Schoemaker, secretaris
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