
Notulen van de 95e Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK”

Datum: 28 mei 2013

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Harderwijk

Adres: Verenigingsgebouw, Marie Curiestraat 71  3846 BW te Harderwijk

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden:

H. Vlietstra, B. Beelen, A. Wienk, H. Lokhorst, H. de Ruiter en R. Karssen

Met kennisgeving afwezig: J. Rondhuis

Zonder kennisgeving afwezig: J. Hop

Totaal aanwezige leden inclusief bestuursleden: 28

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij vindt het
bijzonder prettig dat er deze keer wat meer leden de moeite hebben genomen om bij de
vergadering aanwezig te zijn.

2. Mededelingen

De voorzitter bedankt nogmaals alle vrijwilligers die veel werk hebben gestoken in ons
nieuwe onderkomen. Het enige wat eigenlijk wat tegen heeft gezeten bij onze nieuwe
locatie is wat onenigheid met de steigerbouwer maar we hopen dit op korte termijn
optelossen zodat we verder kunnen met onze plannen zoals daar zijn de kopsteigers. De
voorzitter herdenkt de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. De vergadering houdt
staande enkele ogenblikken stilte.

Om na te kunnen gaan welke leden deze vergadering hebben bezocht verzoekt de voorzitter
een ieder om de aanwezige presentielijst te willen tekenen.

3. Notulen van de 94e Algemene Vergadering

De notulen van de vergadering van 12 mei 2012 wordt voorgelegd.

De heer van Pijkeren geeft aan dat er nog geen antwoord is gegeven op zijn vraag over de
VBC in de rondvraag van de vorige vergadering. De Vz verontschuldigd zich daarvoor en
geeft enige uitleg hoe dit heeft kunnen gebeuren.



Nadat er zowel tekstueel als inhoudelijk geen verdere op- of aanmerkingen worden gemaakt
worden de notulen vastgesteld.

4. In- en uitgaande stukken

De secretaris deelt mee dat er dit jaar veel correspondentie is geweest met de gemeente
een andere partijen i.v.m. de aankoop en de verhuizing naar de nieuwe locatie.

Alle verenigingspost is ter inzage Voor wie daar interesse voor heeft bestaat er tijdens de
pauze kennis van te nemen.

5. Jaarverslag 2012

Het jaarverslag van de secretaris wordt puntsgewijs door de voorzitter van commentaar
voorzien.

De prioriteit van de werkzaamheden van het bestuur heeft dit jaar uiteraard gelegen bij de
verhuizing. Hierdoor heeft het betuur bijna wekelijks bij elkaar gezeten om de stand van
zaken door te nemen.

Daarnaast is onze website die al helemaal ge update was door onze webmaster Bert van Pijkeren
nog verder uitgebreid met veel gegevens uit het archief en het bestuur bedankt Bert voor zijn prima
werk.

6. Financieel verslag

De penningmeester, Bennie Beelen, behandelt puntsgewijs het financieel verslag. Er volgen
hierop geen verdere vragen.

7. Verslag kascontrole commissie
De heer A. van Pijkeren leest het door de kascommissie opgemaakte verslag voor. Hieruit
blijkt dat de kas en de administratie van de penningmeester is gecontroleerd.
En dat alles was prima in orde is bevonden. Het voorstel om de penningmeester en het bestuur te
déchargeren wordt met algemene stemmen aanvaard.

8. Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren J.H.T. Schoonewelle, A. van Pijkeren en Dirk
Schouten is reserve.

9. Begrotingvoor het verenigingsjaar 2014

De penningmeester geeft een uitgebreid verslag van de begroting over het jaar 2014.
Alle items worden doorlopen en daar waar nodig van helder commentaar voorzien.
Vragen die over de begroting worden gesteld worden tot tevredenheid beantwoord. De vergadering
stemt in met de begroting 2014.



10. Bestuursverkiezingen

Conform het rooster van aftreden moeten de Voorzitter en de ledenadministrateur aftreden beide
heren stellen zich opnieuw beschikbaar voor hun functies.
Harry Vlietstra wordt op nieuw verkozen tot voorzitter en Ron Karssen wordt opnieuw verkozen tot
ledenadministrateur.
Aftreden en niet herkiesbaar zijn de heren Henk Lokhorst (VBC)en Johan Hop (beheer terrein en
gebouw).
Als nieuwe kandidaat voor beheerder terrein en gebouw heeft zich Aart Vierhouten opgegeven.
En Aart wordt verkozen tot nieuwe beheerder terrein en gebouw.
Voor de Functie van Henk Lokhorst hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld en deze functie
blijft voorlopig een vacature.
Het bestuur zal haar best gaan doen om nieuwe kandidaten te vinden voor de huidige vacatures.

Aansluitend op de verkiezing neemt de voorzitter het woord en bedankt hij de twee vertrekkende
bestuursleden voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan met name in de periode
dat de toenmalige voorzitter Dik Enkelaar zo plots uit ons midden is weg gevallen. Zeker in die
periode hebben zij veel extra werkzaamheden moeten doen. Hierbij mag ook niet vergeten worden
de toenmalige secretaris Gerrit Mathezing. Daarom en ook om de werkzaamheden daarna worden
de heren H. Lokhorst, J. Hop en G. Mathezing alle drie benoemd tot LEDEN VAN VERDIENSTEN.
Het bijbehorende bord wordt aan de aanwezige heren uitgereikt door de voorzitter en het bestuur
zal zorg dragen dat het bord ook aan Johan Hop wordt uitgereikt.

11. Rondvraag

 Kevin Willems vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de
karpercommissie.
VZ geeft aan dat dit op dit moment stagneert en dat het bestuur met de
karpercommissie zal contacten om te zien hoe we hier invulling aan gaan geven.

 Peter Bakker vraagt wanneer het buitenhek van de haven gaat werken.
Vz geeft aan dat volgende week contact wordt opgenomen met ABC hekwerken om
dit z.s.m. te regelen.

 Dirk Schouten vraagt hoe het zit met de kopsteigers zeker voor de wat oudere
visboot bezitters moet hier iets aangedaan worden.
De Vz geeft aan dat we het verhaal met de steigerbouwer z.s.m. af willen handelen
om daarna hier snel een invulling aan te geven.

12. Sluiting

Nadat er geen vragen meer worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt, bedankt de voorzitter
iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.30 uur de vergadering.

Opgemaakt te Harderwijk, op 28 mei 2013

Notulist Voorzitter
A.J. Wienk H. Vlietstra


