Verslag ledenvergadering van 12 oktober 2019. Loca e restaurant aan de Haven, Zoutkamp
Om 10 uur was de ontvangst met koﬃe/thee en gebak. Daarna volgde een rondleiding door het
visserijmuseum.
Na een goed verzorgde lunch was er een korte ledenvergadering.
1. Opening
2. Nykle Dijkstra doet gee namens de redac e een kort verslag van de gebeurtenissen van
afgelopen jd. Het hoogtepunt was de introduc eavond van de S. Levy Sneuper door Theo
Delfstra.
De steen is in het huis van Foeke Sjoerds in Ee geplaatst met ook veel aandacht hiervoor in
de lokale kranten, evenals de steen van Ezumazijl. Ook hier was veel aandacht voor. Hulde
aan Hans Zijlstra voor zijn jarenlange ac es van voornoemde zaken.
Oproep om foto’s te sturen die interessant zijn voor leden van HVNF. Deze kunnen door de
leden zelf, na ingelogd te zijn ingescand worden, ze kunnen ook naar Jaap Sip worden
gestuurd, hij plaatst ze dan op de site.email: info@jsfaber.nl
3. Bestuursleden. Het bestuur draagt dhr Dick Bronk voor als nieuw bestuurslid, func e
penningmeester. Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend bij het bestuur. Bij
acclama e wordt Dick Bronk benoemd.
Op de volgende ledenvergadering in april is regulier a redend Johannes Dijkstra, Ciska hee
te kennen gegeven ook te willen stoppen als bestuurslid. We zoeken 1 nieuw bestuurslid om
weer voltallig te zijn.
4. Rondvraag. Reinder Tolsma en Doede Douma hebben een boek geschreven over
vluchtelingen in de Dongeradelen 1940-1945. Presenta e van het boek is 16 november in
Paessens. Kosten € 25
In de krant de Westereender is een mooi ar kel geschreven over HVNF.
Hilda Bouta had een aantal voor haar overtollige boeken en jdschri en meegenomen. Deze
mochten de leden gra s meenemen. Het is een goed idee om zo boeken en jdschri en door
te geven aan belangstellenden
5. Slui ng van de ledenvergadering.
6. Hierna volgt een presenta e over de afsl ui ng van de Lauwerszee door Ane G. Wi eveen.
Ane had een geweldige mooie presenta e gemaakt met eigen beeldmateriaal en zelf
ingesproken. Het was een prach ge dag met een indrukwekkend mooie presenta e.
De organisa e voor deze dag was verzorgd door Yde van Kammen met assisten e van Ciska.

