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Notulen van de 99e Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK”
Datum: 29 mei 2017
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: A. Knoet, J.H.T. Schoonewelle, A. Schoonewelle,
G. Mathezing en J. Westerink
Totaal aanwezige leden inclusief bestuursleden: 29
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 herdenkt de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Zoals zeer recentelijk ons
Ere Lid Barend Bolder een man die veel voor de vereniging heeft betekent. De vergadering houdt
staande enkele ogenblikken stilte.
Ook dit jaar is de relatie met de gemeente goed te noemen, zo komen er nieuwe vislocaties bij en
mogelijke visplekken waar b.v. op stelconplaten kan worden gevist. Komend voorjaar wordt hier
verder met de gemeente over gesproken.
Bij de jeugd hebben we nu een zeer jonge viscoach Alie Alkasas.
3. Notulen van de 98e Algemene Vergadering
De notulen van de vergadering van 25 mei 2016 wordt voorgelegd.
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 name over de mail. Alle
verenigingspost is ter inzage. Voor wie daar interesse in heeft bestaat er de mogelijkheid om tijdens
de pauze hier kennis van te nemen.
5. Jaarverslag 2016
Het voorwoord en de jaarverslagen worden puntsgewijs door de voorzitter van commentaar
voorzien.
Het afgelopen jaar zijn we geëindigd op 2304 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 kon J.H.T. Schoonewelle van de kascontrole commissie heden avond niet
aanwezig zijn. De heer A. Bakker is wel aanwezig en doet verslag van de kascontrole, en leest het
verslag voor. Hieruit blijkt dat de kas en de administratie van de penningmeester is gecontroleerd, en
dat alles prima in orde is bevonden. En stelt voor de penningmeester en het bestuur van HSV de
Snoek te dechargeren over het jaar 2016.
Het voorstel om de penningmeester en het bestuur te dechargeren wordt met algemene stemmen
aanvaard.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren A. Bakker en H. Lokhorst. De reserve is de heer R.
Gans.
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.
10. Bestuursverkiezingen
Conform het rooster van aftreden moeten de Penningmeester, commissaris wedstrijdzaken en
commissaris VBC aftreden, de penningmeester en de commissaris VBC zijn niet herkiesbaar. De
commissaris wedstrijd zaken was herkiesbaar en is opnieuw verkozen. De heer Beelen blijft tijdelijk
de zaken van de penningmeester waarnemen. De zaken van de VBC worden waargenomen door de
voorzitter. Blijven er twee vacatures penningmeester en commissaris VBC.

11. Wat er verder ter tafel komt en rondvraag
•
•
•
•
•

De voorzitter geeft aan er een contributie verhoging van 1 euro komt volgend jaar. Dit omdat
de afdracht verhoogd is aan sportvisserij Nederland en er een korting is vervallen.
De heer J. Westerink heeft middels een mail, een vraag ingebracht over het niet gebruiken
van de ligplaats. De meningen zijn hierover nog al verdeelt, en besloten wordt om hierover in
een aparte vergadering met de boot bezitters, naar een oplossing te zoeken.
Kevin Willems vraagt om gewoon vast te houden aan de planning van wedstrijdparkoersen.
Hier wordt mee ingestemd.
Gerrit Worst vraagt of er kan worden afgestemd met Nijkerk over het wedstrijd rooster. Ook
hier wordt mee ingestemd.
Dirk Schouten wordt gevraagd om de bootvis wedstrijd weer te organiseren met een
reglement voor de bootvissers.

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 29 mei 2017
Notulist
A.J. Wienk

voorzitter
H. Vlietstra

Verslag van de secretaris verenigingsjaar 2017
Samenstelling bestuur
Voorzitter

Harry Vlietstra

Secretaris

Alfons Wienk

Penningmeester

Vacature (ad interim Bennie Beelen)

Comm. Jeugdzaken

Henny Wiekenkamp

Comm. Terrein, gebouw en haven Aart Vierhout
Comm. Wedstrijdzaken

Henk de Ruiter

Comm. Water en visstand beheer

Vacature

Leden beheer

Ronnie Karssen

Algemene zaken

Bert van Pijkeren

P&R

Vacature

Ook dit jaar hebben we veel contact met de gemeente gehad met name over visrechten en
mogelijkheden in verband met alle nieuwe ontwikkelingen in het Waterfront. Het bestuur heeft dit
jaar getracht om het stuk water naast ons club gebouw te verwerven. Helaas is dit niet gelukt om het
in het bezit te krijgen, maar hebben we wel de vis rechten en nog steeds goed contact met de
gemeentes.
Het bestuur heeft dit jaar de vergaderfrequentie terug gebracht naar 1x per maand. In principe
wordt die gehouden op de eerste donderdag van de maand.
Daarnaast heeft het bestuur zich bezig gehouden met de onlangs ingevoerde AVG en hebben we
daarom de huishoudelijke reglementen en de statuten aangepast wat nu als voorstel ter tafel ligt.
Dit jaar hebben onze jeugdleiders zich weer bijzonder goed ingezet voor de jeugd en hebben nu een
compleet jeugdprogramma, zie verslag jeugdcommissie en website.
Ook dit jaar staat onze verenging er weer goed voor. Een prima en up to date website, een prima
beveiliging van ons gebouw en terrein, een altijd net en schoon gebouw, een keurige bar/keuken. Dit
alles hebben we te danken aan onze vrijwilligers die dit met veel inzet doen. Dank daarvoor.
Financieel staat de Snoek er ook goed voor zie financieel verslag.
De wedstrijdcommissie heeft weer een vol programma gedraaid waarvoor iedereen wel wat bij zat.
Ook zijn de contracten met Rijkswaterstaat en de gemeente Ermelo vernieuwd kortom er is best veel
werk verzet afgelopen jaar.
Secretaris A.J. Wienk

Jaarverslag Jeugd commissie
Op 3 januari hebben we een leuke en leerzame dag beleefd in Elburg, waar we samen met de jeugd
van de Poepenkolk een dagje Snoek vissen hebben gedaan. Grootste Snoek was voor Ali met een
lengte van 108 cm.
Op zaterdag 18 februari weer naar Elburg, maar nu om in de haven aldaar deel te nemen aan een
Streetfishing wedstrijd. Prachtige locatie en prachtige weersomstandigheden en volop vis. Aan het
eind van de middag met prachtige een beker huiswaarts voor de grootste vis (snoek van 77 cm) en de
tweede prijs voor het behaalde aantal punten, wat een top dag! In de maand Maart was er op de 18e
een leuke onderlinge wedstrijd met onze jeugd in de Wittenhagen en was er de cursus vissen voor
Kids, waar via de sportwijzer 4 kinderen gebruik van hebben gemaakt. In April hebben we volop
gevangen aan de plas van Beek en hebben afgesloten met wat lekkers en waren er mooie prijzen. In
mei zijn we aan de Larservaart gaan vissen, maar dat was géén succes en is er niets gevangen en dus
bleven de prijzen in de tas.
In Juni waren er twee evenementen: Eerst een wedstrijd aan de plas van Beek tegen de jeugd uit
Elburg en een week later een nacht je kamperen en volop vissen in het Vechtdal nabij Ommen. Beide
gebeurtenissen waren bijzonder, gezellig, leerzaam en voor herhaling vatbaar! In de maand Juli
waren er geen georganiseerde evenementen, maar troffen we de jeugd regelmatig aan de waterkant
in en om Harderwijk.
Op 19 augustus was er weer een jeugdvisdag/Clinic en na 2015 in Nijkerk bij Hoop op Geluk en 2016
in Harderwijk bij HSV de Snoek, was het nu de beurt aan de Poepenkolk uit Elburg om deze dag te
organiseren. Een dag om niet snel te vergeten en genoten van begin tot eind een prachtige belevenis
waar jong en oud zich hebben ingezet om er iets moois van te maken.
In September was er weer eens de kans om een Snoek of Baars te vangen nabij het vernieuwde
Waterfront, maar er werd weinig gevangen, helaas. in Oktober was er een viswedstrijd,
georganiseerd door twee jeugdleden en dat was geweldig om mee te maken, dank aan Rik en Mick.
Ook in deze maand zijn we een dagdeel gaan vissen bij Tom,s Creek in Lelystad en werden er de
nodige Steur, Karper en Meerval gevangen. Super gezellig en blije en dankbare kinderen.
Tot slot was er in November nog een roofvis wedstrijd nabij de haven en hebben we het jaar 2017
afgesloten met een BBQ bij ons mooie Clubhuis, Op naar 2018 en er samen met en voor de jeugd
weer een mooi en spannend visjaar van te maken.

Hartelijke groet,
Henny Wiekenkamp

Jaarverslag 2017 WECO
Uitslagen en Resultaten
Het Clubkampioenschap
1 J.H.T. Schoonewelle
2 G. Worst
3 J.W. van de Poppe

75.510 gram
40.770 ,,
41.650 ,,

Gewichtsklassement: J.H.T. Schoonewelle
75.510 gram
Deelname voor einduitslag: 17 man

De Zondagcompetitie
1 B. Beelen
2 E. de Vries
3 A. van Pijkeren

20.020 gram
24.200 ,,
16.350 ,,

Gewichtsklassement: J. Beelen
25.990 gram
Deelname voor einduitslag: 10 man

De Wintercompetitie Zaterdag
1 J.H.T. Schoonewelle
36.970 gram
2 A. van Pijkeren
39.200 ,,
3 J.W. van de Poppe
26.930 ,,

Gewichtsklassement: A. van Pijkeren
39.200 gram
Deelname voor einduitslag: 12 man

De Wintercompetitie Zondag
1 A. van Pijkeren
15.190 gram
2 B. Beelen
9.290 ,,
3 G. Lapien
17.370 ,,

Gewichtsklassement: G. Lapien
17.370 gram
Deelname voor einduitslag: 11 man

De 50+ Competitie
1 J.H.T. Schoonewelle
2 R. Gans
3 A. Schoonewelle

25.670 gram
20.180 ,,
13.130 ,,

Gewichtsklassement: J.H.T. Schoonewelle
25.670 gram
Deelname voor einduitslag: 11 man

Totale Visvangst
Clubkampioenschap:
Zondagcompetitie:
Wintercompetitie Zat:
Wintercompetitie Zon:
50+ Competitie:

638.980 gram
196.480 ,,
321.140 ,,
114.090 ,,
166.370 ,,

Totaal. 1437.060 gram = (1437 kg)

Rooster van aftreden
FUNCTIE

2015

VOORZITTER

H. VLIETSTRA

PENNINGMEESTER

B. BEELEN

SECRETARIS

A. WIENK

2016

2017

2018

X

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

COMMISSARIS

ALGEMENE ZAKEN

A. VAN PIJKEREN

X

X

GEBOUW+TERREIN

A. VIERHOUT

WEDSTRIJDZAKEN

H. DE RUITER

LEDENADMINISTRATIE

R. KARSSEN

X

X

P&R

vacature

X

X

JEUGDZAKEN

H. WIEKENKAMP

VBC

vacature

X

X

X

X

X

X

X

X

