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Beste leden, 
 
 
Afgelopen jaar was het wederom een heel mooi jaar voor de vereniging. 
 
Zo was tegenaanval was weer fantastisch, en zijn er wederom weer een aantal 
vrijwilligersleger geweest. 
 
Ook hebben we weer veel te danken aan onze trouwe vrijwilligers die vele werkzaamheden 
en blussen hebben geklaard. 
 
Er zijn toch enkele zaken die dit jaar in het extra in het oog sprongen. 
 
De jeugdcommissie heeft zich uitermate ingezet om de jeugd bij de vereniging en het vissen 
te betrekken. Zo zijn er jeugdcursussen gegeven en is er veel gevist met de jeugd. Het blijft 
wel erg moeilijk om de jeugd aan de vereniging te binden, toch lukt het de heren van de 
jeugdcommissie om dit langzaam op te bouwen. Ook heeft de jeugdcommissie voor een 
mooie presentatie gezorgd bij de boni actie en is er extra geld verdient met het maken van 
een kleine film. Naast dit alles heeft de jeugdcommissie een Whatssapp groep gemaakt 
waarin zij de jeugd op de hoogte houden van gezamenlijke visdagen. 
 
Afgelopen jaar zijn de eerste gesprekken geweest met het waterschap om te kijken naar een 
mogelijkheid om de visstand te gaan verbeteren in de stadswateren. 
Aankomend jaar zal er in samenwerking met Sportvisserij Nederland enkele wapenkundige 
onderzoeken plaatsvinden om te kijken welke opties er zijn om de visstand te verbeteren. 
 
Ook de financiën zien er weer erg goed uit door een goed gevoerd beleid en een zeer goede 
penningmeester die er voor zorgt dat de vereniging financieel gezond blijft. 
 
Met betrekking op de PR van de vereniging is er ook behoorlijk aan de weg getimmerd. Zo 
was er een facebook site, was de Website weer ontzettend goed verzorgd en altijd up to 
late. Naast dit alles is de nieuwsbrief weer uitgegeven. 
Dankzij de grote inzet van Coby Beelen is de nieuwsbrief telkens weer een succes geweest. 
 
Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van leden die ons zijn ontvallen. Dit jaar 
zaten daar een aantal markante en bekende leden bij van de vereniging. 
 
Tot slot kan ik alleen maar zeggen dat ik zeer bevoorrecht ben om voorzitter te mogen zijn 
van een vereniging waar een grote groep gemotiveerde en hardwerkende vrijwilligers er 
voor zorgen dat de vereniging er zo goed voorstaan als HSV de Snoek. Daarnaast prijs ik mij 
gelukkig met een goed bestuur waar veel kennis en mitigatie aanwezig is. 
 
Ik wil hierbij dan ook alle bestuursleden, vrijwilligers en leden bedanken voor het 
fantastische mooie jaar wat achter ons ligt. 
 
Harry Vlietstra 
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Samenstelling bestuur 

Voorzitter     Harry Vlietsra 

Secretaris     Fons Wienk 

Penningmeester    Bennie Beelen 

Comm. Jeugdzaken    Hennie Wiekenkamp / Henk van Loo 

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. 

Nadat we vorig jaar zoveel mogelijk alle zaken voor onze locatie hebben afgerond zijn we dit 
jaar gestart om weer meer aandacht aan onze jeugd te besteden. We zijn ook heel blij met 
de inzet van onze nieuwe mensen voor de jeugdzaken. Zij hebben eerst de cursus 
jeugdleider gevolgd en hebben zelfstandig een aantal jeugdcursussen gegeven en zijn gestart 
met het vissen met deze jeugdleden op de woensdagmiddag. 

 

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. 

 

VBC 
De afgelopen maanden heeft de VBC meerdere gesprekken gehad met Waterschap Vallei en 
Veluwe en Sportvisserij Midwest Nederland om te praten over de waterplanten 
problematiek in onze stadswateren. De gesprekken zijn van beide kanten ais zeer prettig 
ervaren en hierdoor zijn de 'lijnen' weer een stuk korter geworden. 
De gesprekken gingen voornamelijk over het aanpakken van de waterplanten overlast in de 
zomermaanden. We hebben het voorstel gedaan om graskarper uit te zetten, biologische 
manier van maaien en relatief goedkoop, maar helaas hebben we daar (voorlopig) geen 
toestemming voor gekregen. Wel heeft het waterschap toestemming gegeven aan HSV de 
Rietvoorn te Veenendaal voor de uitzet van graskarpers voor een zogeheten pilot-project. Er 
zijn daar graskarpers uitgezet in een aantal vijvers, dit word 3 jaar goed in de gaten 
gehouden en beoordeeld, en als dit van beide kanten goed bevallen is kan het waterschap 



overgaan tot uitzet van graskarpers op meer plaatsen. Maar dat is voorlopig dus nog 
afwachten. 
Machinaal waterplanten maaien in het late voorjaar/vroege zomer is helaas niet mogelijk 
ivm de Flora- en Faunawet, en in de zomer zelf is het risico op vissterfte te groot door 
zuurstofgebrek. Wel gaat het waterschap wat extra singels opnemen in het maaibeheer voor 
het najaar. Ook hebben we toestemming gekregen om in een aantal singels een deel van de 
waterplanten zelf handmatig te maaien/verwijderen. 
Dit gaan we nog verder uitzoeken hoe aan te pakken en eventueel een beroep doen op onze 
leden om te helpen. 
Ook gaat het waterschap dit jaar in Harderwijk een Ecoscan doen van alle stadswateren. Dit 
houdt in dat er een aantal keer per jaar gekeken gaat worden naar alle wateren', opa. 
doorzicht water, waterplanten groei en begroeiing oever. Tevens gaan ze dit jaar in alle 
wateren de dikte van de vlijlaag meten om te kijken of baggeren noodzakelijk is. 
Op deze manier komen we dus veel te weten over het water, alleen niet over de visstand. 
Daarom hebben we contact gezocht met Sportvisserij Nederland en voor een aantal singels 
een visserijkundig onderzoek aangevraagd. Dan worden de singels afgevist met netten en 
elektrovisserij om te kijken hoeveel en wat voor vissen er nou daadwerkelijk zwemmen, en 
krijgen daarvan een rapport met de gegevens en adviezen voor dat water. We hopen dat ze 
dit voorjaar nog kunnen stagen en anders word het in het najaar. 
 

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 

  



Jaarverslag 2015 WECO 
 
Uitslagen en Resultaten 
 
Het Clubkampioenschap 
1. H. Wels   54.150 gram  Gewichtsklassement: G. vd Os 
2. G. vd Os   77.080    ,,   77.080 gram 
3. J.H.T. Schoonewelle 26.810    ,,  Deelname voor einduitslag: 17 man 
 
De Zondagcompetitie 
1. R. Karssen   29.400 gram  Gewichtsklassement: R. Karssen 
2. H. Beijen   28.370    ,,   29.400 gram 
3. B. Beelen   18.490    ,,  Deelname voor einduitslag: 12 man 
 
De Wintercompetitie Zaterdag 
1. D.H. Valstar   43.330 gram  Gewichtsklassement: J.H.T. Schoonewelle 
2. H. Beijen   56.920    ,,   62.380 gram 
3. A. Wienk   51.540    ,,  Deelname voor einduitslag: 23 man 
 
De Wintercompetitie Zondag 
1. G. Lapien   63.860 gram  Gewichtsklassement: G. Lapien 
2. A. Wienk   40.180    ,,   63.860 gram 
3. H. Kwakkel   37.920    ,,  Deelname voor einduitslag: 19 man 
 
De 50+ Competitie 
1. G. Worst   16.820 gram  Gewichtsklassement: G. Worst 
2. H. d. Breij   11.390    ,,   16.820 gram 
3. A. v. Pijkeren  11.120    ,,  Deelname voor einduitslag: 6 man 
 
 
Totale visvangst: 
Clubkampioenschap  558.300 gram 
Zondagcompetitie  229.440     ,, 
Wintercomp. Zaterdag 892.970     ,, 
Wintercomp. Zondag  577.430     ,, 
50+ competitie    56.280     ,, 
 
   Totaal  2.314.430 gram 

 

Een speciale vermelding J.H.T. Schoonewelle die vanaf 1999 t/m 2014 
16 jaar lang ClubKampioen is geweest. Een prachtige ERE-Lijst! 
 


