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Beste Leden, 
 
Elk jaar wordt er van de voorzitter weer een voorwoord verwacht. 
Nu ben ik niet het type wat veel op papier zet of die graag een grote toespraak houd, maar 
toch wil ik een paar zaken onder jullie aandacht brengen. 
Naar een aantal jaren van extreme drukte in verband met de nieuwbouw en de verhuizing 
zijn er afgelopen jaar op dat vlak minder grote ontwikkelingen geweest. 
Toch hebben wij niet stil gezeten. 
Natuurlijk zijn er weer de goed georganiseerde wedstrijden geweest, de jaaravonden, 
kerstavonden, maar daarnaast zijn er ook diverse bijeenkomsten en cursussen in ons 
clubgebouw geweest, is er hard gewerkt aan een facetoog pagina met dank aan Coby Beelen 
en is de nieuwsbrief geïntroduceerd. 
Dus er is afgelopen jaar meer ingestoken op de PR. Deze PR kan natuurlijk altijd beter. 
Daarom zijn we nog steeds op zoek naar een bestuurslid die de PR voor zijn rekening wil 
nemen. Het zou toch immers fantastisch zijn als ''hengelsport vereniging de Snoek'' vaker in 
het nieuws komt. 
Afgelopen jaar is er ook gewerkt aan het in kaart brengen van de water kwaliteit en 
geschiktheid voor de aanwezige of vaak niet aanwezige vis. 
In de jaarcijfers zult u straks zien dat ook de kantine goede zaken heeft gedaan. Dankzij de 
inzet van onze kantine medewerkers, dit alles onder de bezielende leiding van Ron Karssen 
die er toch maar weer voor zorgt dat iedereen zijn of haar ding kan doen. Ook heeft Ron veel 
tijd gestoken in de cursussen en andere bijeenkomsten die vaak overdag in het gebouw 
werden gehouden. 
Nu wilde ik geen namen noemen omdat eigenlijk iedere vrijwilliger een grote bijdrage heeft 
geleverd aan weer een fantastisch jaar. 
Zo hebben we weer een goed financieel jaar achter de rug, dit is mede te danken aan een 
goed en streng financieel beleid van onze penningmeester. 
Natuurlijk heeft onze secretaris er weer voor gezorgd dat alles soepel verliep en dat de 
nodige correspondenties en klassen geklaard zijn. 
Zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Dit jaar is er voor het eerst geen zegen door de haven getrokken. Dit had te maken met het 
quotum wat de beroepsdansers hebben opgelegd gestreden. 
En als slagroom op de taart hebben er dit jaar 2202 leden bij ons ingeschreven gestaan. 
Hengelsportvereniging de Snoek is niet alleen de grootste sportvereniging van Harderwijk 
maar naar alle waarschijnlijkheid ook de meeste gezonde vereniging. 
Ik wil daarom ook alle bestuursleden, vrijwilligers en leden bedanken voor weer een mooi 
jaar. 
 
Uw Voorzitter 
Harry Vlietstra 

  



Verslag van de secretaris vereningsjaar 2014 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter:     Harry Vlietsra 

Secretaris     Fons Wienk 

Penningmeester    Bennie Beelen 

Comm. Jeugdzaken   vacature 

Comm. Terrein, gebouw en haven Aart Vierhout 

Comm. Wedstrijdzaken   Henk de Ruiter 

Comm. Water en visstand beheer Harold Goelema 

Ledenbeheer     Ronny Karssen 

Algemene zaken    Bert van Pijkeren 

P&R      Vacature 

 

Het bestuur heeft ook dit jaar haar vergaderfrequentie van 1x in de drie weken 
gehandhaafd. Daarnaast is bij de vergaderingen van het bestuur ook de 
havenmeester zoveel mogelijk aanwezig geweest. 

We hebben dit jaar nagenoeg alle zaken op onze locatie afgehandeld zo zijn alle 
brandweer zaken geregeld en zijn de diverse verzekeringen aangepast op ons 
huidige clubgebouw. We zijn nog niet geheel gereed want we zijn nog met de 
gemeente bezig over de glasvezelaansluiting deze kost ontzettend veel geld op deze 
locatie iets wat we in de onderhandelingen met de gemeente niet in het vizier 
hadden. 

Ook zijn er veel zaken gedaan met de gemeente Ermelo over de vijvers in de 
gemeente Ermelo. We kunnen gerust stellen dat de samen werking met de 
gemeente Ermelo bijzonder positief is geweest zo is er bijvoorbeeld veel aandacht 
geweest voor het uit diepen en schoonmaken van een aantal vijvers in de gemeente 
er is hier veel werk verzet door ons bestuurslid Bert van Pijkeren die bijna alle zaken 
met de gemeente heeft gecoördineerd. Daarnaast heeft hij als controleur voor de 
vereniging ook veel controles uitgevoerd in Ermelo en Harderwijk wat de nodige 
nieuwe leden heeft opgeleverd. 

Wederom is de animo voor een ligplaats in ons haventje groot en zijn meer 
liefhebbers dan plaatsen. Het zelfde geld voor het aantal trailerpassen we zijn dit jaar 
van 35 trailerpassen al naar 45 gegaan maar ook hier is nu een wachtlijst voor. 

De algemene ledenvergadering was op 26 mei 2014. De vergadering werd daarmee 
gehouden binnen de daarvoor vastgestelde periode.(zie verslag) 

Naast het bestuur en de commissies worden veel werkzaamheden ook geregeld 
door de diverse vrijwilligers zoals een webmaster, technische beveilingszaken en de 
havenmeesters ook deze mensen hebben in dit afgelopen jaar weer bergen werk 
verzet. 

 



Ledenadministratie 

We zijn dit jaar wel verrast door sportvisserij Nederland omdat deze met een 
compleet nieuwe versie van de ledenadministratie kwamen in oktober .Onze 
ledenadministrateur Ron  Karssen heeft hier enorm veel werk mee gehad want 
uiteraard zaten er wat kinderziektes in deze nieuwe versie. Hierdoor zijn wat 
vispassen wat later binnen gekomen als we gehoopt hadden. 

Het leden aantal is naar een nieuw record voor onze vereniging gegaan we zijn naar 
2208 leden gegroeid. We verwachten en hopen dat dit jaar het ledenaantal weer in 
die buurt uitkomt. 

 

Ledenwerving en promotie 

Ook dit jaar is er veel nieuws toegevoegd aan onze website en de webmaster Bert 
van Pijkeren heeft veel werk gestopt, zeker toen bleek dat onze website uit de lucht 
was na een cyberaanval op de provider en we gedwongen werden om een nieuwe 
provider te kiezen. Dit is echter goed opgelost door onze webmaster en is onze 
website nu bijzonder up to date en heeft het ook mee geholpen om extra vrijwilligers 
te verven. Dit kunnen we zeker ook zeggen van onze nieuwe facebook pagina van 
de HSV de Snoek. Deze is gemaakt en word in de luchtgehouden door onze Coby 
Beelen, dank hiervoor want van veel kanten hebben we vernomen dat dit als zeer 
prettig ervaren wordt. Daarnaast heeft onze Coby ook gezorgd dat we weer een 
digitale nieuwsbrief hebben die via de mail verstuurd word. 

 

Het verenigingsprogramma 

De verschillende commissie zijn ook dit jaar weer druk in de weer geweest om en 
actief en sportief verenigingsprogramma uit te voeren. Gelukkig hebben we weer wat 
mensen gevonden die onze commissies willen versterken. (Mede dankzij onze 
facebook pagina) En ondanks dat we niet meer beschikten over een jeugdleider is er 
toch een jeugdcursus verzorgd. 

 

Verhuur Clubgebouw 

Ook dit jaar hebben we om ons clubgebouw ter beschikking gesteld voor een beperkt 
aantal zaken. Zo is er een cursus voor boa’s gegeven en heeft Sportvisserij 
Nederland en de federatie een aantal activiteiten in ons gebouw gehouden. En 
hebben enkele leden ook gebruik gemaakt van ons clubgebouw. Dit was alleen maar 
mogelijk omdat Ron Karssen hier veel tijd in heeft gestoken om een en ander te 
verzorgen. 

 

A.J. Wienk 

Secretaris 


