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Beste Leden 
 
2011 ligt al weer geruime tijd achter ons. 
In de algemene ledenvergadering blikken wij altijd even terug om te kijken wat er zoal is 
bereikt, wat de hoogte en diepte punten waren, welke zaken opvielen maar ook waar wij 
naar toe gaan als vereniging. 
Dit vind u natuurlijk terug in de begroting voor 2012 / 2013. 
 
Afgelopen jaar zijn wij als voltallig bestuur aan de slag gegaan om enkele zaken op te pakken. 
Zo hebben wij drie (jonge)leden bereid gevonden om onder de bezielende leiding van Henk 
Lokhorst de VBC weer nieuw leven in te blazen. Dit nieuwe team heeft diverse wateren 
binnen de gemeente grenzen onderzocht op de kwaliteit en de huidige bezetting van het 
water. In 2012 verwachten wij van deze nieuwe VBC dan ook een plan hoe wij diverse 
viswateren weer aantrekkelijk kunnen maken. 
 
Natuurlijk zijn er weer de nodige wedstrijden geweest en is het sociale aspect van een 
vereniging (bijv. klaverjassen) goed bezocht. 
 
In 2011 heeft de gemeente Ermelo de visrechten van de wateren binnen hun gemeente 
grenzen aan ons toevertrouwd, in het begin van 2012 hebben wij dit ook op papier bevestigd 
gekregen. 
 
Daarnaast is er één punt die al enkele jaren speelt. Dit heeft het gehele bestuur doen 
besluiten om in een hogere frequentie bij elkaar te komen. Het betreft het punt van de 
verhuizing, nieuwbouw. Maar voordat dit zover is zijn er stevige onderhandelingen geweest 
waarin het bestuur van mening is dat zij er het hoogst haalbaar uit hebben gesleept. Dit 
resultaat is ook getoetst door een extern expert welke zeer lopend was ever het resultaat en 
de weg daar naar toe. Tevens heeft het bestuur het voor elkaar gekregen om de haven niet 
meer te gaan huren, maar om te kopen, en om deze haven aantrekkelijk te maken voor het 
houden van bijvoorbeeld bekerwedstrijden. Het bestuur heeft het ook voor elkaar gekregen 
bij Rijkswaterstaat om de diepte van de haven van 1 meter 50 naar 2 meter 50 te krijgen. Dit 
op advies van Sportvisserij Nederland in verband met de potentie van de visstand die zich 
daar kan gaan ontwikkelen. Maar ja, dit alles hield ook in dat wij als vereniging afscheid 
moesten gaan nemen in februari 2012 van ons vertrouwde clubgebouw. Dit afscheid valt 
voor vele van ons zeer zwaar. Zeker als je nog niet gelijk in een nieuw gebouw kunt stappen 
en dat het wachten is tot er gebouwd kan worden. Dit heeft het bestuur wel de gelegenheid 
gegeven om goede offertes voor diverse klussen aan te vragen en te kijken wat de meest 
gunstige uitkomsten zijn. 
 
Afgelopen jaar is het bestuur en de leden van HSV de Snoek weer grandioos gesteund door 
de vele vrijwilligers die het mogelijk maakte om de wedstrijden, werkzaamheden op, om en 
in het gebouw, toezicht en andere zaken mogelijk te maken. Hiervoor wil ik mijn 
uitdrukkelijke dank voor uitspreken. Maar ook wil ik mijn dank uitspreken naar de 
bestuursleden die er voor zorgen dat alles reilt en zeilt zonder dat maar iemand iets in de 
gaten heeft. Zeker in deze tijd van onderhandelingen en toekomst gericht denken word er 
veel inzet gevraagd. Deze inzet is zonder ook maar één moment van demotivatie uitgevoerd. 
Het bestuur ziet een duidelijke koers voor de toekomst en wil daar samen met u hard aan 
werken. 
 
Uw voorzitter Harry Vlietstra 
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Samenstelling bestuur 

Voorzitter:     Harry Vlietsra 

Secretaris:     Fons Wienk 

Penningmeester:    Bennie Beelen 

Comm. Terrein, gebouw en haven:  Johan Hop 

Comm. Wedstrijdzaken:   Henk de Ruiter 

Comm. Water en visstand beheer  Henk Lokhorst 

 

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. 

 

A. J. Wienk 

Secretaris 

  



Verslag jeugdcommissie 2011 
 
Uitslagen en resultaten 
 
Competitie 2011-2012 
 

1. Ruben van de Berg  439 pnt 
2. Gert Wouten   421 ptn 
3. Jan Willem Mouw  366 ptn 

 
Totaal is er 44,758 kg gevangen 
 
Winterkampioen 
 

1. Alwin Mostert 
2. Gert Wouten 
3. Ruben van de Berg 

 
Totaal is er 42,812 kg gevangen 
 
Federatie kampioenschappen 
 
Dit jaar is ons jeugdlid Ruben van de Berg de Federatie kampioen geworden. 
 
Nederlandsenkampioenschappen 
 
Als federatie kampioen heeft Ruben van de Berg ook deelgenomen aan het NK voor 
jeugdleden. Ook hier heeft hij de HSV de Snoek op een uitstekende manier 
vertegenwoordigd. Hij werd vak winnaar en werd daarmee de 2e plaats overal gehaald. 
 

18e Harderwijker open 
 
De Dik Enklaar bokaal 
Max Klaassen 
 
B-leugd 
1. Nick Eesterman  Veghel   4.030 gram 
2. Rowin Haveman  Apeldoorn  2.220 gram 
3. Pi de Niet   Dedemsvaart  1.450 gram 
 
Leden van HSV de Snoek zijn geëindigd op de plaatsen 7-8-9-12-13 
 
 
A-leugd 
1. Roy Brink   Rijssen   3.420 gram 
2. Edwin Klomp  Sint Anthonis  1.750 gram 
3. Robin Scheybele  Twello   1.520 gram 
 
Totaal vangst Harderwijker open was 45,860 kg 
 



Reisje naar Gent 
 
Dit jaar is het reisje van de jeugd naar Gent gegaan er werd daar gevist in de Linge nabij het 
kasteel Doornenburg. 
De vangsten waren redelijk veel Grondels, Voorn en Baars gevangen. 
De feestavond is ook in Gent gehouden en we zien weer uit naar de volgende keer. 
  



Jaarverslag 2011 WECO 
 
Uitslagen en Resultaten 
 
Het Clubkampioenschap 
1e J.H.T. Schoonewelle 59.578 gram 
2e A. Schoonewelle  43.188 gram 
3e G. v.d. Os   51.160 gram 
Gewichtsklassement:  J.H.T. Schoonewelle  59.578 gram 
        Deelname: 26 man 
 
De Zondagcompetitie 
1e G. Pieper   21.334 gram 
2e A. Wienk   22.291 gram 
3e . v.d. Os   23.790 gram 
Gewichtsklassement:  G. v.d. Os   23.790 gram 
        Deelname: 22 man 
 
De Wintercompetitie 
1e D.H. Valstar   81.652 gram 
2e J.W. v.d. Poppe  72.100 gram 
3e J. van Middendorp  70.761 gram 
Gewichtsklassement:  D.H. Valstar   81.652 gram 
        Deelname: 25 man 
 
De Zondagwintercompetitie 2010/2011 
1e E. van Otterloo  81.287 gram 
2e B. Beelen   50.229 gram 
3e G. Pieper   39.039 gram 
Gewichtsklassement:  E. van Otterloo  81.287 gram 
        Deelname: 23 man 
 
 
Totale visvangst: 
Clubkampioenschap  619.843 gram 
Zondagcompetitie  309.096 gram 
Wintercompetitie             1.09.344 gram 
Zondagwintercompetitie 624.665 gram 
Totaal             2.643.948 gram 

 

 


