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Het bestuur heeft dit jaar haar vergader frequentie verhoogd naar bijna een wekelijkse
vergadering om met het gehele bestuur goed op de hoogte te zijn en te blijven met alle
zaken rond de verhuizing naar de nieuwe locatie.
In het kader van de verhuizing hebben meerdere leden van het bestuur ook besprekingen
gehad met de gemeente en andere instanties die maar iets te maken hadden met het
gebouw, de haven en of de hekwerken.
Naast alle andere zaken die er spelen in een vereniging heeft dit jaar is de verhuizing de
prioriteit van het bestuur gehad.
De algemene ledenvergadering was op 12 mei 2011. De vergadering werd daarmee
gehouden binnen de daarvoor vastgestelde periode.(zie verslag)
Naast het bestuur en de commissies worden veel werkzaamheden ook geregeld door de
diverse vrijwilligers zoals een webmaster,technische beveilingszaken en de havenmeesters
ook deze mensen hebben in dit afgelopen jaar weer bergen werk verzet.

Ledenadministratie
Dit jaar heeft Ronny Karssen de ledenadministratie overgenomen en is er voor het eerst de
automatische incasso ingevoerd. Na wat kinderziektes kunnen we nu al zeggen dat dit een
onverwacht groot aantal machtigingen heeft opgeleverd en dus voorziet in een behoefte.
Het leden aantal is redelijk stabiel gebleven en we verwachten dat dit jaar het ledenaantal
weer in de buurt van 1600 leden uitkomt.

Ledenwerving en promotie
Dit jaar is in het kader van de ledenwerving en promotie door de webmaster Bert van
Pijkeren onze website aanzienlijk verbeterd. Zeker als het gaat over het up to date zijn
kunnen we stellen dat hier een grote verbetering is doorgevoerd. Maar ook zijn er veel (heel
veel) historische gegevens toegevoegd aan de site.
Naast de site is er ook een begin gemaakt met de nieuwsbrief van de HSV de Snoek deze zal
in de toekomst nog frequenter en regelmatiger verschijnen.

Verkoop vergunningen
Naast de bekende verkooppunten bij Berben Harderwijk, Pet’s Place Ermelo en Faunaland
Nunspeet. Zijn er nu twee nieuwe verkoop punten bij gekomen te weten Den Hollander in
Nijkerk en Le Baot op strandhorst.

Het verenigingsprogramma
De verschillende commissie zijn ook dit jaar weer druk in de weer geweest om en actief en
sportief verenigingsprogramma uit te voeren. Wel zijn er dit jaar bewust een aantal zaken
van de agenda gehaald omdat we met tijdelijke locaties moeten werken.

Overgangsjaar
Dit jaar mag het duidelijk zijn is een echt overgangsjaar door dat we in februari al ons oude
clubgebouw moesten verlaten en gedeeltes van de haven niet meer kunnen gebruiken is het
met veel zaken toch wat behelpen. Wij vragen u hier ook begrip voor. Wel kunnen we al
vaststellen dat we alle steun krijgen van de tijdelijke locaties een woord van dank is dan ook
op zijn plaats voor de Duiven vereniging de Toekomst en de Heer Roelof Schouten.
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