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Aanwezig van het bestuur: D. Enklaar, G. Matthezing, B. Bolder, G. v. Buuren, J. Hop en G. Timmer. 

Aanwezig volgens de getekende presentielijst: 24 leden. (Inclusief bestuur.) 

Afmelding ontvangen: Van het bestuur H. Lokhorst. Van de leden: A. Boekelman 

 

 

 

1) OPENING DOOR DE VOORZITTER 

Voorzitter opent om 19.50 uur de vergadering en heet allen welkom. Verzoekt om tijdens de vergadering niet 

te roken. Daarvoor wordt later een pauze ingelast. 

Voorzitter herdenkt de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In het bijzonder wordt het 

overlijden van Joop van de Sande herdacht. Verenigingsadministrateur, oud-voorzitter en erelid Joop hoorde 

zo bij onze hengelsportvereniging dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen dat hij er niet meer is. Op 11 

januari namen wij afscheid. Joop heeft in veler harten een blijvend plekje verworven.De vergadering houdt 

staande enkele ogenblikken stilte. 

Voorzitter wenst familie, vrienden en kennissen de kracht toe het gemis van hun dierbaren te kunnen dragen. 

 

2) MEDEDELINGEN 

Het bestuur heeft veel zaken aangepakt en erg veel werk verzet. Voorzitter licht het gevoerde beleid toe in de 

vorm van een toespraak. Daarin komt aan de orde: 

o Dankwoord voor alle vrijwilligers in bestuur en commissies. Zij maken het mogelijk dat er activiteiten 

voor de leden konden worden opgetuigd. Tijdens de traditionele vrijwilligersbijeenkomst eind van het 

jaar worden zij met het traditionele joekel van een kerstbrood nogmaals persoonlijk bedankt. 

o Zegenvisserij in de havens gedurende de wintermaanden. Omdat wij als bestuur zeker rekening willen 

houden met het belang van de beroepsvissers hebben wij hen uitgenodigd voor een gesprek. De 

vergunningvoorwaarden zijn besproken en opnieuw afgesproken. Er is de afgelopen winter eenmaal met 

de zegen gevist. Er is controle uitgevoerd door bestuurslid Gerrit van Buuren. De vangsten van de 

sportvissers in de Vissershaven waren de hele winter prima. 

o De domeinnaam voor het internet is gereserveerd. hsvdesnoek.nl We hopen binnenkort onze website te 

kunnen lanceren. Het internet wordt al langer gebruikt in het kader van onze PR. Wij hebben al ruim een 

jaar een informatiepagina op harderwijkonline.net. Het bestuur doet er alles aan om de (goede) naam van 

De Snoek uit te dragen. Per vandaag ligt er weer een exemplaar van "De Snoek in de Media" op de 

leesplank. Alleen al in deze mei-maand heeft onze vereniging 15 tot 16 keer een krant gehaald. Ook in 

de bladen BEET en WITVIS Totaal kwam u De Snoek, i.v.m. de Harderwijker Open Jeugdwedstrijd, 

tegen. De voorzitter noemt dit "aan de weg timmeren". Dat merken we dan ook weer aan de 

verkoopcijfers van vergunningen. 

o Plan Verbetering sportvisserijvoorzieningen Randmeerdijken. Het waterschap Zuiderzeeland is 

nagenoeg klaar met de plannen om een aantal extra parkeerplaatsen en 12 visstekken aan te leggen langs 

de Knardijk en de Harderdijk. Daardoor wordt het makkelijker en veiliger om een mooi visplekje aan het 

Veluwemeer of Wolderwijd te bereiken. Aan het totstandkomen van dit plan heeft het bestuur flink 

meegewerkt. 

o Het bestuur is van mening dat zo snel mogelijk een Visstand beheerscommissie Randmeren tot stand 

moet komen. Ook de Rijksoverheid stelt een VBC voor de Randmeren verplicht. De Federatie 

Randmeren deed niet veel en het ging allemaal erg traag. Wij hebben het initiatief genomen om de boel 

in beweging te zetten. Alle partijen zijn aan de slag gegaan en wij hebben meegedaan aan het ontwerpen 

van een concept-convenant op basis waarvan alle betrokken in een VBC kunnen gaan samenwerken. 

Voorzitter hoopt en verwacht dat nog in 2004 de VBC Veluwemeer/Wolderwijd wordt opgericht. 

o Het uitbaggeren van ons botenhaventje is klaar. Via ons clubblad en via de lokale pers zijn de leden zo 

goed mogelijk op de hoogte gehouden. Voorzitter verzekert de vergadering dat het een hele kluif is 

geweest en dat een aantal vrijwilligers er behoorlijk mee belast is geweest. Maar de klus is geklaard en 

daar mogen we zeker blij mee zijn. Een tegenvaller was dat de beschoeiing van de havenkant totaal 

verrot was. Het bestuur heeft besloten de beschoeiing te laten vervangen. Die vervanging is te 

beschouwen als een lange termijn investering want de nieuwe wand gaat 30 tot 50 jaar mee. Voorzitter 

bedankt alle leden die hebben meegeholpen om de botenhaven weer helemaal gebruiksgereed te maken. 

Er moest extra hard gewerkt worden omdat we op 29 mei aanstaande  alles klaar willen hebben om de 
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haven weer in gebruik te nemen. Dankzij vooral de inzet van de havenvrijwilligers en enkele 

bestuursleden is het allemaal gelukt. Op 29 mei zal Wethouder Daamen om 15.00 uur de 

openingshandeling verrichten. Enkele leden van de gemeenteraad zullen erbij zijn. De deelnemers aan de 

koppelwedstrijd Oud & Jong zullen erbij zijn, waarna een barbecue wordt gehouden. Ten aanzien van 

het gebruik van de ligplaatsen in haven meldt de voorzitter dat het bestuur na de uitvoering van een 

inspectie, die we in de toekomst ook periodiek zullen herhalen voor de hele infrastructuur, hebben 

vastgesteld dat er toch nog wel wat mis is in de haven. Hij zegt dat strenger moet worden toegezien, 

omdat wij niet kunnen toestaan dat door ondeskundig en onoordeelkundig gebruik de eigendommen van 

de vereniging schade lijden. 

o In de jaarvergadering van 2003 vertelde de voorzitter dat hij het initiatief had genomen om een project 

‘Toezicht viswater’ op te zetten. Dat is gelukt. Alle kranten van Harderwijk hebben onze 

persmededelingen daarover gepubliceerd. Met 8 vrijwilligers wordt in samenwerking met de politie van 

Harderwijk dit project uitgevoerd. Er zijn 2 bijeenkomsten met de vrijwilligers geweest om alles te 

bespreken en uit te werken. De eerste cursussen zijn al gevolgd en later dit jaar volgen er nog meer. De 

eerste controles zijn al gehouden en alle activiteiten worden vastgelegd m.b.v. een computerprogramma. 

 

De ledenvergadering stemt in met het door het bestuur gevoerde beleid. 

 

3) NOTULEN VAN DE 85
E
 ALGEMENE VERGADERING VAN 22 MEI 2003 

Deze waren opgenomen in het verenigingsblad 2
e
 kwartaal 2004. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De 

notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, door de vergadering vastgesteld en door de voorzitter 

ondertekend. 

 

4) IN- EN UITGAANDE STUKKEN 

Er zijn geen stukken gericht aan de ledenvergadering. Alle verenigingspost is ter inzage en als iemand die 

wenst in te zien, dan kan dat in de pauze, in overleg met de secretaris, worden gerealiseerd. 

 

5) JAARVERSLAG 2003 

Voorzitter geeft de gelegenheid tot vragen. Als niet aanwezige leden het jaarverslag alsnog willen hebben, 

dan liggen er exemplaren op de leesplank. Een berichtje hierover komt in het clubblad van het 3
e
 kwartaal. 

Het jaarverslag 2003 wordt goedgekeurd en Dik Enklaar wordt bedankt voor het samenstellen ervan. 

 

6) FINANCIEEL VERSLAG 2003 

Penningmeester Barend Bolder geeft toelichting per bladzijde over de door hem samengestelde jaarcijfers. Er 

zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt, onder dankzegging aan de penningmeester, door de 

vergadering goedgekeurd. 

 

7) VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE OVER HET JAAR 2003 EN BENOEMING 

VAN NIEUWE LEDEN VAN DEZE COMMISSIE 

Van de kascontrolecommissie maken deel uit de heren, Bennie Beelen en Ruud Gans  met als reserve de heer 

Kamphuis. De voorzitter meldt dat de heer Gans heeft laten weten de werkzaamheden om privé redenen niet 

te kunnen uitvoeren. De kascontrole is gedaan door de heren Beelen en Kamphuis. 

Bennie Beelen doet het verslag. Alles was prima in orde en zag er netjes verzorgd uit. Hij maakt de 

opmerking dat voor de toekomst aan automatisering van de financiele administratie moet worden gedacht. 

Het voorstel om de penningmeester en het bestuur te dechargeren wordt met algemene stemmen aanvaard. 

Voorzitter bedankt de heren voor hun werk. De heren Kamphuis en A. Schoonewelle zijn beschikbaar voor 

de nieuwe commissie. Een plaatsvervanger wordt ter vergadering helaas niet gevonden. 

 

8) BEGROTING VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2005 (INBEGREPEN HET 

CONTRIBUTIEVOORSTEL 2005) 

Penningmeester geeft een toelichting op de cijfers en de achterliggende bedoelingen. 

Met algemene stemmen wordt de begroting inclusief het contributievoorstel voor 2005, door de vergadering 

goedgekeurd. 

Penningmeester verzoekt iedereen de verslagen en financiële stukken die men niet wil bewaren, in te leveren. 
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9) VERKIEZING VAN BESTUURSLEDEN 

Voorzitter meldt dat de taken voor het gebouw, het terrein en de haven zijn samengevoegd in één 

portefeuille. In onderling overleg is afgesproken dat bestuurslid Johan Hop die zaken zal behartigen. Voor de 

technische ondersteuning staat bestuurslid Gerrit Matthezing hem bij. Johan Hop is ook het eerste 

aanspreekpunt voor alle vrijwilligers die in het gebouw, op het terrein en in de haven actief zijn. De heer 

Gerrit van Buuren blijft de portefeuille Water en Visstandbeheer beheren. 

De verkiezingen: 

Volgens rooster zijn aftredend de heer D. Enklaar, voorzitter; is herkiesbaar. De heer G. v. Buuren, 

commissaris water en visstandbeheer; is herkiesbaar. De heer G. Timmer, commissaris jeugdzaken; is 

herkiesbaar. De heer D. Schouten, commissaris recreatiezaken, stelt zijn functie tussentijds beschikbaar. 

Vacatures in het bestuur zijn dus: commissaris recreatiezaken en commissaris promotie en PR. Voor de 

vacatures zijn geen kandidaten gesteld. 

Na de vraag aan de vergadering te hebben voorgelegd blijkt er geen behoefte aan een schriftelijke stemming. 

Onder instemmend applaus stelt de voorzitter vast dat: 

De heer Enklaar met algemene stemmen en bij acclamatie als voorzitter herkozen is. 

De heer van Buuren met algemene stemmen en bij acclamatie als bestuurslid herkozen is. 

De heer Timmer met algemene stemmen en bij acclamatie als bestuurslid herkozen is. 

De heer Dirk Schouten heeft te kennen gegeven zijn functie als commissaris recreatiezaken i.v.m. andere 

beslommeringen tussentijds te willen neerleggen. (Hij was eigenlijk in 2005 aftredend.) Er hebben zich geen 

kandidaten aangemeld. De voorzitter zegt het teleurstellend te vinden als men tussentijds opstapt maar geeft 

tegelijkertijd aan dat dit besluit moet worden gerespecteerd. Voor de vertegenwoordiging van de recreanten 

zaken binnen het bestuur van de vereniging vindt hij het een ongewenste situatie. Het bestuur hoopt dat er 

snel iemand vanuit de recreatievisserij deze vacature zal invullen. 

Er is nog steeds een vacature commissaris promotie en PR. Zolang die post niet kan worden ingevuld zal de 

voorzitter die zaken zo goed als mogelijk is behartigen. 

 

De voorzitter wenst de herkozen heren veel succes in hun nieuwe bestuursperiode. Hij vertelt dat in ons 

bestuur er niemand alléén voorstaat en door elkaar waar nodig te helpen, kan heel veel worden bereikt dat 

hebben we het afgelopen jaar weer bewezen. 

 

10) RONDVRAAG 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 

 

11) SLUITING 

Voorzitter bedankt iedereen voor de belangstelling, de aanwezigheid en de inbreng en sluit om 21.15 uur de 

vergadering. 

 

 

Opgemaakt te Harderwijk,  mei 2004 

 

Vastgesteld te Harderwijk,    juni 2005 

Secretaris 

G. Matthezing 

 

 

Voorzitter 

D. Enklaar 

 


