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Notulen van de 105e Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK” 

Datum: 5 augustus 2021 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Harderwijk 

Adres: Verenigingsgebouw,  Marie Curiestraat 71   3846 BW te Harderwijk 

 

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden: 

H.H. Vlietstra, B. Beelen, A. van Pijkeren, R. Karssen, H. Wiekenkamp en P. Bakker 

Met kennisgeving afwezig: A. Wienk, A. Vierhout, G. Mathezing, R. Bonestro  en 

H. de Ruiter 

Totaal aanwezige leden inclusief bestuursleden: 10 

1. Opening 

De voorzitter heet een ieder welkom en vindt het jammer dat er niet meer mensen de 

moeite hebben genomen om deze extra ALV bij te wonen. 

2. Mededelingen 

Het heeft de vereniging aardig wat geld gekost om de uitnodiging voor de 104e ALV 

en deze 105e ALV in de krant te plaatsen. Jammer genoeg zo’n lage opkomst. 

Wanneer de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk reglement van kracht is 

hoeven deze kosten niet meer worden gemaakt. 

 

3. Vaststellen Huishoudelijk reglement 

Met algehele instemming is het vernieuwde Huishoudelijk Reglement aangenomen. 

De totale vergadering gaat hiermee akkoord en zijn ze vanaf het moment van 

ondertekening door de notaris van kracht. 

 

4. Vaststellen Statuten 

Met algehele instemming zijn de vernieuwde Statuten aangenomen. 

De totale vergadering gaat hiermee akkoord en zijn vanaf het moment van 

ondertekening door de notaris van kracht. 

 

5. Voordracht en verkiezing bestuurslid PR en Communicatie 

De hr. Merijn de Bruijn is gekozen voor de bestuursfunctie van PR en Communicatie. 

 

6. Wat verder nog ter tafel komt 

Er waren geen onderwerpen die nog besproken dienen te worden. 
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7. Rondvraag 
Dhr. van Kooten geeft aan dat via het Rode Kruis de mogelijkheid bestaat om 

instructie van de AED te krijgen voor een kleine vergoeding en evt. een reanimatie 

cursus voor de vrijwilligers van de vereniging. 

 

8. Sluiting 
Nadat er geen vragen meer worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt, 

bedankt de voorzitter iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit om 

20.45 uur de vergadering. 

 

 

Opgemaakt te Harderwijk, op 5 augustus 2021 

 

 

 

 

Notulist       Voorzitter 

H. Wiekenkamp      H.H. Vlietstra 

 


