
Notulen van de 98e Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK” 

Datum: 25 mei 2016 

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. de Ruiter, R. Karssen, A. van Pijkeren, 

H. Goelema, H. van Loo en A. Vierhout 

Met kennisgeving afwezig: J.H.T. Schoonewelle, H. Lokhorst, P. Bakker, 

G. Mathezing, K. Willems en H. Wiekenkamp 

Totaal aanwezige leden inclusief bestuursleden: 23 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij bedankt 
de aanwezigen dat ze de moeite hebben genomen om bij de vergadering aanwezig 
te zijn. 

2. Mededelingen. 

De voorzitter bedankt nogmaals alle vrijwilligers die wederom veel werk hebben 
gestoken in het afgelopen jaar. 

Ook dit jaar hebben we wat meer aandacht aan onze jeugd te besteed. Onze jeugd 
leiders hebben een drie tal jeugdcursussen gegeven en een jeugdprogramma 
opgezet. Met de VBC worden er inspanningen gedaan om wat betere 
vismogelijkheden te scheppen voor de jeugd in Harderwijk en Ermelo. 

De voorzitter herdenkt de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Zoals Klaas 
Michelsen en zijn vrouw, J.J. Visser en Gerrit de Groot allemaal mensen die veel 
voor de vereniging hebben betekent. De vergadering houdt staande enkele 
ogenblikken stilte. 

3. Notulen van de 97e Algemene Vergadering. 

De notulen van de vergadering van 13 mei 2015 wordt voorgelegd. 

Nadat er zowel tekstueel als inhoudelijk geen verdere op- of aanmerkingen worden 
gemaakt worden de notulen vastgesteld. 
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4. In- en uitgaande stukken. 

De secretaris deelt mee dat er dit jaar veel correspondentie is geweest met name 
over de mail. Alle verenigingspost is ter inzage. Voor wie daar interesse voor heeft 
bestaat er tijdens de pauze de mogelijkheid hier kennis van te nemen. 

5. Jaarverslag 2015. 

Het voorwoord en de jaarverslagen worden puntsgewijs door de voorzitter van 
commentaar voorzien. 

Het afgelopen jaar zijn we geëindigd op 2252 leden. 
 

6. Financieel verslag. 

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

7. Verslag kascontrole commissie. 
 
Door omstandig heden konden beide mannen van de kascontrole commissie heden 
avond niet aanwezig zijn. De heer H. Lokhorst en de heer J.H.T Schoonewelle 
hebben een mail gestuurd met daarin de bevindingen. De secretaris laat deze 
berichten via de beamer zien en leest het door de kascommissie opgemaakte verslag 
voor. Hieruit blijkt dat de kas en de administratie van de penningmeester is 
gecontroleerd. En dat alles prima in orde is bevonden. Het voorstel om de 
penningmeester en het bestuur te déchargeren wordt met algemene stemmen 
aanvaard. 
 

8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie. 
 
De nieuwe kascontrole commissie zal bestaan uit de heren J.H.T. Schoonewelle en 
A. Bakker de heer A. Knoet is de reserve. 
 

9. Begrotingvoor het verenigingsjaar 2017. 

De penningmeester geeft een uitgebreid verslag van de begroting over het jaar 2017. 
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 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



10. Bestuursverkiezingen. 
 
Conform het rooster van aftreden moeten de voorzitter, het commissie lid algemene 
zaken en de ledenadministrateur aftreden, maar alle heren stellen zich opnieuw 
beschikbaar voor hun functies. 
Alle drie de leden worden opnieuw herkozen in hun functie. 
Het bestuurslid PR zaken is nog steeds een vacature, het bestuur zal haar best gaan 
doen om nieuwe kandidaten te vinden voor deze vacature. 
 

11. Wat er verder ter tafel komt en rondvraag. 
 

• De voorzitter geeft aan dat op de laatste zaterdag van augustus een 
verenigingsdag wordt gehouden om de leden meer bij de vereniging te 
betrekken. 

• Daarnaast wordt er met de verenigingen uit de omgeving ook nog een 
jeugddag georganiseerd op die dag. 

• Ron Karssen geeft aan dat we toch echt behoefte hebben aan een PR 
man/vrouw. De heer Knoet wil hier wel wat meer info over en zal het evt. 
willen doen. 

• Er wordt geklaagd over het groot aantal fuiken en de locatie van deze de 
voorzitter geeft aan dat dit ook onderkent is door het bestuur maar dat het 
lastig is om hier snel wat aan te doen. Wel wordt dit aangekaart bij de 
Federatie en in het VBC. Hier zal ook in mee genomen worden het vissen met 
lijnen door de beroepsvissers. 

• De heer Knoet geeft aan dat hij wat kaal in het clubgebouw vind en of daar 
wat aan gedaan kan worden. De voorzitter geeft aan dat dit de aandacht heeft 
maar dat we ook moeten uitkijken dat de hygiëne ook bewaakt moet worden. 

 
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 21.50 
uur de vergadering. 
 
 
Opgemaakt te Harderwijk, op 25 mei 2016 
 
 
Notulist       Voorzitter 
A.J. Wienk       H. Vlietstra 
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