
 

 
 
 
 

To Aan alle leden 
From Jacqueline Scholten 
Date 8 juli 2014 

Subject Algemene SPV Ledenvergadering d.d. 18 maart 2014 
Present P. Dekker, D. Hogervorst, R. den Dulk, S. Peters, J. van Schie, B.J. Scholten 

Cpoies  
  
  

1. Opening en mededelingen 
Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
Activiteiten/afsluiting 2013 

- Hofjestocht Leiden vorig jaar was een succes. Helaas niet genoeg animo voor stadswandeling Delft dit jaar, 
dus afgelast. 

- Kookworkshop Tulphoeve was een succes, echter teveel personen, de groep moet kleiner. Sabine gaat 
bellen met de Tulphoeve of dit mogelijk is, 30 pers. ipv 40. Actie: SP 

- Fotoworkshop werd goed ontvangen, vervolg in 2014 
- Jamsessies: 1e twee sessies waren groot succes, nu animo aanzienlijk minder. Doorgaan? Actie: SP 
- Keramiek workshop was erg leuk, volgend jaar weer? 
- Visactiviteiten waren geslaagd! In Hillegom zijn vijvers veel groter dus moeilijker om te vangen. Luxer en 

netter dan in Lelystad. Dit jaar in Lelystad karper vissen. 
- Whiskey-proeven, geen vergunning voor sterke drank in tenniskantine. Peter Dekker gaat andere ruimte 

zoeken. Actie: PD 
- Bierproefavond in tenniskantine was prima. 
- Bonbons maken altijd veel animo voor en groot succes. Sutherland heeft z’n zaak te koop staan, kijken wat 

we volgend jaar doen. 
- Schaatsen Biddinghuizen, te weinig animo dus afgelast. 
- Kinder-/familiedag naar de Apenheul was een groot succes! 124 personen gingen mee! 
- Kerstbloemschikken, max. 40 personen. Zit altijd vol! Mooi kerststuk gemaakt! 
- Kerstmarkt Munster was een leuke dag! 

 
2. Notulen Algemene ledenvergadering 26 maart 2013 

De huisreglementen zijn bekeken en zullen aangepast worden. RdD is hier druk mee bezig. Actie: RdD 
Kosten Rabobank van de visvereniging zijn 25 Euro per maand. SPV nu 16 per maand 
(2 rekeningen). Dave gaat vragen wat kosten bij ING zijn. Actie: DH 
  
Peter Dekker gaat de internetsite bijwerken. Actie: PD 
De notulen worden goedgekeurd. 



 

 
3. Kascommissie 

 Alles klopt, geen onvolkomenheden. Getekend en akkoord! 
 Peter Dekker en Jaap Ruijgrok zijn weer kascommissie. Dave reserve. 
 Peter checkt bij Jaap. Actie: PD 
 
 Rob gaat eind van de maand naar CR, SPV moet nog 7800 Euro krijgen aan contributiegelden. 
 Actie: RdD 
 
 In 2014 bijna geen wijzigingen qua aantal medewerkers Sassenheim, in 2015 afname arbeidsplaatsen. 

 
4. Rondvraag 
    Visfileren via zeevaartschool Katwijk? Peter Dekker gaat informeren. Actie: PD 
    Dave heeft nog idee voor volgend jaar: ijsmaakworkshop in Hillegom. 
 
 

 

 


