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NOTULEN VAN DE 89
e
 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 

HSV DE SNOEK te Harderwijk 

 

Gehouden op donderdag 31 mei 2007 in het gebouw aan de Marie Curiestraat 14 te Harderwijk. 

 
 

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

Aanwezig volgens de getekende presentielijst: 18 leden. (Inclusief bestuur.) 

Met kennisgeving afwezig:  Van het bestuur G. Timmer. Van de leden: R. Karssen, J. Schoonewelle, 

H. Vlietstra, R. Franken, J. Rondhuis en G. de Paauw. 

 

 

 

1) OPENING DOOR DE VOORZITTER 

Voorzitter opent om 19.50 uur de vergadering en heet allen welkom. Verzocht wordt om tijdens de 

vergadering niet te roken. Daarvoor wordt later een pauze ingelast. 

De voorzitter heet in het bijzonder de oud-voorzitter van de vereniging de heer A. Bakker welkom. 

 

Hij herdenkt de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In het bijzonder wordt stilgestaan bij het 

overlijden van de oud-bestuursleden K. de Bruin en T. ten Pierick. De voorzitter roemde de grote verdiensten 

van  deze voor de vereniging zo belangrijke mensen en ging in op hun inzet voor de vereniging die hen 

beiden tot unieke persoonlijkheden maakten. De vergadering houdt staande enkele ogenblikken stilte. 

 

De voorzitter verzoekt, voor zover nog niet afgehandeld, om de presentielijst te willen tekenen. 

In de agendatoelichting is aangegeven dat volgens rooster de bestuursleden D. Enklaar en G. Timmer 

aftredend zijn en weer herkiesbaar. De heer Timmer is echter niet herkiesbaar. 

Ons jeugdlid Sander van de Berg is na de selectiewedstrijden geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap. 

Alles over zijn EK is op de website te vinden. 

 

2) MEDEDELINGEN 

Het bestuur heeft veel zaken aangepakt en erg veel werk verzet. De voorzitter licht het gevoerde beleid toe 

en gaat in op een aantal zaken die het afgelopen jaar hebben gespeeld: 

 

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

voor de leden kunnen worden georganiseerd. Tot nu toe zijn er net genoeg vrijwilligers om alle 

bestuursfuncties volledig te bezetten. Ook alle vrijwilligers die het mogelijk maken om o.a. de haven, het 

gebouw het onderhoud terrein en de kantine draaiende te houden. De voorzitter bedankt al deze mensen 

voor hun inzet en het vele werk dat zij doen voor de vereniging. 

 

o Sinds enige jaren wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Visstand Beheers Commissie van   

HSV De Snoek. Nu, in 2007, is deze VBC opgericht en hebben de controles hun vruchten al 

afgeworpen. 

De commissie bestaat uit de leden Jan Spijker, Olaf Miskotte, Gerrit van Buuren en Dik Enklaar. 

Belangstellenden voor deze belangrijke commissie zijn van harte welkom. Zij zullen worden opgeleid 

om goed deel te kunnen nemen aan deze VBC. 
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De voorzitter zegt dat VBC Randmeren een steeds belangrijker plaats inneemt. Omdat de havens waarin 

onze vereniging de visrechten heeft uitmonden op de Randmeren, beschouwen wij de deze als een 

integraal onderdeel hiervan. 

Om deze reden hebben wij een vertegenwoordiger van onze vereniging in deze VBC in de persoon van 

de heer B. Rozemeijer. 

 

o De VISpas organisatie heeft veel voeten in de aarde gehad. Er moest en moet veel gebeuren om er voor 

te zorgen dat ieder lid op tijd zijn VISpas met de bijbehorende lijst van viswateren in bezit krijgt. 

 

o De keuken / kantine heeft een opknapbeurt ondergaan. Een groot aantal zaken zijn vernieuwd en het 

geheel is van een nieuwe verfje voorzien. 

 

Gerrit de Bruin en Gerrit Matthezing ontvangen complimenten van bootplaatshuurders voor de wijze 

waarop de haven nu wordt gerund en bijgehouden. 

o Wat betreft de controles van de controlegroep en de verenigings BOA’s heeft de coördinator van deze 

groep, Harry Vlietstra een rapport opgesteld en aan de voorzitter overhandigd. De heer Vlietstra kon, 

wegens persoonlijke omstandigheden, niet aanwezig zijn bij deze vergadering. 

 

In dit rapport worden het aantal controles, waarschuwingen en processen verbaal weergegeven en wordt 

de werkwijze van de groep uiteengezet. 

 

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

 

3) NOTULEN VAN DE 88
E
 ALGEMENE VERGADERING VAN 24 MEI 2006 

Deze ligt ter inzage tijdens de vergadering. De voorzitter schorst de vergadering om het voor een ieder 

mogelijk te maken kennis te nemen van deze notulen. 

Na hervatting van de vergadering worden de notulen verder besproken. 

 

Nadat er geen opmerkingen worden gemaakt of vragen worden gesteld, worden de notulen onder 

dankzegging aan de secretaris, door de vergadering vastgesteld. 

 

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) VOORSTEL ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT EN REGLEMENT PER EVENEMENT. 

De aanleiding tot het voorstel is het ontbreken van eenduidige regels. De drie groepen, wedstrijd, recreatie en 

jeugd hebben geen sluitend reglement. Henk Lokhorst heeft zich verdiept in het samenstellen van een 

reglement dat bedoeld is voor alle groepen. 

 

Het reglement wordt ter beoordeling aangeboden. Na enige discussie wordt het aangeboden reglement 

aangenomen onder de toevoeging dat als tijdens het eindsignaal van een wedstrijd een vis is aangeslagen, 

deze meetelt voor het eindresultaat. 

Wat betreft de wedstrijden of evenementen geeft de voorzitter aan dat de commissies hun programma voor 

een jaar kunnen voorstellen maar dat het bestuur de verschillende programma’s vaststelt. 

 

De heer Mostert vraagt naar de zienswijze om vis, die wettelijk qua soort of afmeting niet gevangen of 

bewaard mag worden al dan niet mee te tellen voor de vangstresultaten. 

De voorzitter stelt dat formeel de vis die niet gevangen mag worden of te kleine vis die direct teruggeplaatst 

moet worden niet mee mag tellen voor de vangstresultaten. Hij geeft aan dat dit standpunt consequenties 

heeft voor de vangstresultaten tijdens b.v. de jeugdwedstrijden.  

 

Het gaat hier met name vooral om de ruisvoorn de winde en de baars. Bij Federatieve of Landelijke 

wedstrijden wordt ondermaatse vis niet meegerekend. 
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6) JAARVERSLAG 2006 

De 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 2006 wordt goedgekeurd. 

 

7) FINANCIEEL VERSLAG 2006 

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

De heer Beelen vraagt of het mogelijk is om de resultaten weer te geven over een aantal jaren zodat 

kolomsgewijs het verloop hiervan kan worden bekeken. 

 

De penningmeester antwoordt, dat de financiële administratie nog niet is geautomatiseerd. Daardoor wordt 

het overigens uitgebreide rapport nu nog niet voorzien van extra kolommen. De voorzitter stelt voor om 

e.e.a. te bekijken en vast te stellen of het mogelijk is om een aanpassing te doen. Het verslag wordt, onder 

dankzegging aan de penningmeester, door de vergadering goedgekeurd. 

 

8) VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE OVER HET JAAR 2006 EN BENOEMING 

VAN NIEUWE LEDEN VAN DEZE COMMISSIE 

Van de kascontrolecommissie maken deel uit de heren, A. Bakker en C. Groeneveld. 

De heer Groeneveld doet verslag.  Het financiële administratie wordt keurig in orde bevonden en ziet er 

netjes en verzorgd uit. 

 

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

Voorzitter bedankt de heren voor hun werk. De heren Groeneveld en Rooze zijn beschikbaar om deel te 

nemen in de nieuwe kascommissie 2007. Een plaatsvervanger wordt ter vergadering helaas niet gevonden. 

 

9) BEGROTING VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2008 

De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers en de achterliggende motivatie. 

Met algemene stemmen wordt de begroting door de vergadering goedgekeurd. 

Penningmeester verzoekt iedereen de verslagen en financiële stukken die men niet wil bewaren, in te leveren. 

 

10) VERKIEZING BESTUURSLEDEN 

De voorzitter geeft aan dat volgens het rooster van verkiezingen voor dit jaar de heren D. Enklaar en 

G. Timmer aftredend zijn. D. Enklaar is herkiesbaar. G. Timmer is niet herkiesbaar. Helaas is de heer 

Timmer vanavond niet aanwezig. Hij heeft aangegeven dat hij zijn jeugdwerkzaamheden voor dit jaar 

afmaakt en dan stopt met de verenigingswerkzaamheden. 

 

De voorzitter geeft aan dat tijdens de jaaravond alsnog afscheid zal worden genomen van de heer Timmer die 

gedurende 16 jaar actief is geweest voor onze vereniging. 

Tijdens de herverkiezing van D. Enklaar blijkt dat niemand behoefte heeft aan een schriftelijke stemming en 

wordt Dik Enklaar bij acclamatie gekozen tot voorzitter. 

 

De voorzitter geeft aan dat de heer Gerrit van Buuren wil stoppen als bestuurslid. Vorig jaar heeft hij 

meegedeeld dat hij na de jaarvergadering wil stoppen als bestuurslid. Hij wil wel actief blijven op die 

gebieden waarin hij bijzonder goed thuis is zoals de VBC en de contacten met de gemeente, het waterschap 

de IIVR, het Waterfront en andere overlegorganen. De voorzitter schetst een langdurig lidmaatschap en vele 

zaken waarin Gerrit zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 

 

De voorzitter overhandigt een bos bloemen en een mooi boek over visstandbeheer. 

In zijn vervolgtoespraak zegt de voorzitter dat Gerrit zeer veel voor de vereniging heeft betekend gedurende 

een lange reeks van jaren. Om deze reden stelt hij de vergadering voor om Gerrit van Buuren te benoemen 

tot erelid van onze vereniging. Onder groot applaus wordt unaniem ingestemd met dit voorstel. 

 

Om dit te laten vergezellen van een stoffelijk aandenken overhandigt de voorzitter hem een prachtig tinnen 

bord met gravure. 

Gerrit geeft aan dat hij altijd met plezier zijn werkzaamheden voor de vereniging heeft gedaan. Hij zegt zich 

nog steeds in te willen zetten voor de vereniging maar dat hij niet meer de verplichte vergaderingen wil 
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bijwonen. De gesprekken met de overlegorganen zoals hij die tot nu toe heeft gedaan zal hij graag 

voortzetten, aldus Gerrit. 

 

De voorzitter deelt mee dat de secretaris volgend jaar aftredend is en niet herkiesbaar zal zijn. Dit betekent 

dat er in 2008 vier bestuursfuncties vacant zijn n.l. een secretaris, een bestuurslid water en visstandbeheer, 

een commissaris jeugdzaken en een commissaris  PR. Hij doet een dringend beroep op de aanwezigen om 

zelf, of via derden, de interesse voor een bestuursfunctie kenbaar te maken. 

 

 

 

11) RONDVRAAG 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

12) SLUITING 

Voorzitter bedankt iedereen voor de belangstelling, de aanwezigheid en de inbreng en sluit om 22.45 uur de 

vergadering. 

 

 

Opgemaakt te Harderwijk,  31 mei 2007 

 

 

Secretaris 

G. Matthezing 

 

 

Voorzitter 

D. Enklaar 

 


