
Verslag bijeenkomst bootbezitters met ligplaats in haven HSV de Snoek 

Op woensdag 1 september 2021 heeft HSV de Snoek een bijeenkomst gehouden met de bootbezitters 

die een ligplaats in de botenhaven hebben. 

Om 19.30 uur heet de voorzitter een ieder welkom en is verheugd met de opkomst. 

Aanwezig zijn 25 leden waaronder 4 bestuursleden. 

Mededelingen van de voorzitter. 

De nieuwe toegangshekken op de steigers met toegang naar de visbootjes zijn geplaatst. Wanneer alles 

is aangesloten zal de toegang tot de steiger alleen nog maar kunnen met de druppel die in bezit is van 

iedere ligplaats huurder. Er komen ook hekdrangers op zodat het hek automatisch achter iedereen dicht 

gaat. Wanneer dit allemaal werkt dient u bij het uitvaren tussen 22.00 uur en 05.00 uur dit te melden bij 

de havenmeester omdat er tussen deze tijdstippen een alarm afgaat en deze dan uit gezet dient te 

worden. De steigers zijn hier en daar aan een opknap beurt toe en een aantal steigerplanken zijn reeds 

vervangen. 

In de tweede week van september zal al het groen (onkruid) in en rond de haven worden verwijderd. Dit 

zal hierna jaarlijks plaats vinden zodat iedereen een vrij toegankelijk water vind om zijn ligplaats te 

bereiken. 

Buiten voor het toegangshek heeft de Gemeente Harderwijk een camera geplaats zodat er meer 

controle is op het verkeer in dit deel van het industrieterrein. Voor onze vereniging een goede zaak om 

diefstal in de haven te voorkomen. 

Als er een verhoging van het liggeld plaats moet vinden zal dit voorgelegd worden tijdens de ALV’s die 

jaarlijks plaats vinden. Dan is dus de aanwezigheid van bootbezitters ook gewenst voor hun inbreng. 

Er is op dit moment een nieuwe Overeenkomst Terrein en Haven en een nieuwe Overeenkomst 

Traileren voor 2022 gemaakt. In de oude versie zaten wat onduidelijkheden die hiermee opgelost zijn. 

Overeenkomsten worden niet automatisch jaarlijks verlengd. De overeenkomsten zijn maar een jaar 

geldig en U zult dus jaarlijks een nieuwe overeenkomst moeten aangaan. Ook heeft u als ligplaats 

houder in de haven geen recht op een vaste ligplaats. Als de indeling van de ligplaatsen anders zal 

moeten, door wat voor reden dan ook, is de havenmeester of het bestuur gerechtigd om u evt. een 

andere ligplaats toe te wijzen. Elk jaar krijgt u in september een nieuwe overeenkomst voor het 

opvolgende jaar. Deze dient voor 1 november ondertekent ingeleverd te worden bij de havenmeester of 

per post (of digitaal per mail aan de secretaris: postmaster@hsvdesnoek.nl) opgestuurd te worden. Als 

deze overeenkomst niet tijdig retour gezonden word vervalt uw gelegenheid op een ligplaats of 

trailerpas voor het opvolgende jaar! Ook dient voor 1 november een evt. beëindiging worden op gezegd. 

Uit de rondvraag kwam het verzoek om een extra paal te plaatsen aan de buitenkant van het hek zodat 

het openen van buitenaf gemakkelijker word. 

De vuilnisbakken op het terrein worden oneigenlijk gebruikt voor vuil van bootbezitters en worden weg 

gehaald. 

De Voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de bijeenkomst af. 


