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Verslag vorige vergadering
Het Verslag van de vorige vergadering wordt voorgelezen
en goed bevonden.
Bert

Brief aan de raadsfracties
In maart zijn er weer de jaarlijkse
Gemeenteraadsverkiezingen.
Sportvisserij Nederland heeft met het oog hierop een
voorbeeldbrief opgesteld waarmee de HSV ’s zich aan de
nieuwe raadsfracties voor kunnen stellen. De
gezamenlijke HSV ’s hebben de brief aangepast naar
eigen goeddunken en aan de raadsfracties gestuurd.
Brieven aan de raad zijn door iedereen op de
internetpagina van de Gemeente te vinden en de Stentor
heeft, naar aanleiding hiervan, contact opgenomen met de
secretaris van HSV Steenwijk.
Het onderwerp Steigers Steenwijkerdiep is hierbij
uitgelicht en een reactie van ondernemers rond het
Steenwijkerdiep en de roeivereniging volgde hierop. Bé en
Bert zijn afgelopen week naar een overleg met de andere
HSV ’s en Willem Bakker van SVON geweest.
Hier is uitgekomen dat het ons niet verstandig lijkt om op
de onwaarheden in de kranten (Stentor en Steenwijker
Courant) te reageren en een gesprek met de raadsfracties
af te wachten.
Van de Griffie van de Gemeente en van de raadsfracties
zijn op dit moment nog geen reacties (ook geen
ontvangstbevestiging) binnengekomen. Afgesproken
wordt dat, wanneer we half januari nog geen reactie
hebben, de brief nogmaals te versturen.
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Pootvis
Bert heeft bij een paar kwekerijen prijslijsten voor de
pootvis opgevraagd en naar aanleiding hiervan voor ca.
€ 1000,- besteld bij viskwekerij Corten in België. Er is vis
uitgezet in de vijver bij Dalzicht, de vijver in het parkje in
Oldemarkt, de Kolk aan het Mallegat en de kolk bij de
begraafplaats in Ossenzijl.
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Competitie met meerdere verenigingen.
Het voornemen een competitie of een wedstrijd om het
kampioenschap van Steenwijkerland te organiseren vindt
weinig draagvlak. Om deze reden wordt er verder van af
gezien
Vergunning 2018
De vergunning van 2018 wordt niet meegestuurd met de
Vispas maar is te downloden van internet. Bert regelt dat
Marcel dit op de webstek zet.
ALV vergadering
De datum voor de ALV wordt vastgesteld op 29 januari bij
Slillehem. Ter plaatse wordt het e. e. a. met Leo de Graaf
vastgelegd.

29 januari bij Café Sillehem

Bert
Edwin.
.

.
Bert

