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Het bestuur heeft dit jaar haar vergaderfrequentie weer wat verlaagd naar 1x in de drie
weken het was 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 nog lopende zaken op onze
nieuwe locatie. Daarnaast zijn bij de vergaderingen van het bestuur ook de havenmeester en
de webmaster bij de vergaderingen aanwezig geweest.
Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar ook de kopsteigers zijn nu gerealiseerd.
We kunnen nu gerust stellen dat ons clubgebouw prima functioneert en er zijn nog maar een
paar kleine zaken die nog worden verbetert. Zo zijn we nog bezig om alle zaken aangedragen
door de Brandweer aan te passen.
Nu onze nieuwe locatie zo goed als klaar is heeft het bestuur de aandacht weer wat meer
gericht op andere zaken. Er is met de gemeentes Ermelo en Harderwijk een nieuwe
overeenkomst omtrent de visrechten gesloten. Voor de jeugd zijn een tweetal viscursussen
georganiseerd en hebben we in samenwerking met Hengelsport Zeewolde een streetfishing
dag gehouden en staat de volgende alweer gepland.
Helaas heeft onze jeugdleider Jan Rondhuis aangegeven dat hij vanwege omstandigheden de
functie van jeugdleider niet meer kan vervullen en zijn we dus naarstig opzoek naar iemand
die dit zou willen doen. Het is de bedoeling van het bestuur dat we juist weer wat prioriteit
aan de jeugd willen geven.
Afgelopen jaar is ook de haven weer vol in gebruik genomen en hebben wel zelfs een
wachtlijst voor ligplaatsen in de haven. Naast de ligplaatsen hebben we ook aan 35 personen
een trailerpas uitgegeven waar volop gebruik van wordt gemaakt

De algemene ledenvergadering was op 28 mei 2013. 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
Ronni Karssen doet de ledenadministratie en we hebben nu al meer dan 1000 automatische
incasso en kunnen nu wel zeggen dat dit heeft voorzien in een behoefte.
Het leden aantal is naar een nieuw record voor onze vereniging gegaan we zijn tot boven de
2000 leden gegroeid. En we verwachten dat dit jaar het ledenaantal weer in de buurt van
2000 leden uitkomt.
Ledenwerving en promotie
Onze webmaster Bert van Pijkeren heeft veel werk gestopt in de website deze is dan ook
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 we
hadden de hoop dat deze in de toekomst nog frequenter en regelmatiger te laten
verschijnen. Dit is echter helaas niet gelukt mede omdat we nog steeds een vacature in het
bestuur hebben voor iemand die de PR zaken voor ons zou willen doen.
Verkoop vergunningen
Naast de bekende verkooppunten bij Hendriks Harderwijk, Pet’s Place Ermelo. En twee
nieuwe verkoop punten te weten Den Hollander in Nijkerk en Le Baot op strandhorst. Zijn
we gestopt met de verkoop van vergunningen in Nunspeet.
Het verenigingsprogramma
De verschillende commissie zijn ook dit jaar weer druk in de weer geweest om en actief en
sportief verenigingsprogramma uit te voeren. Zo is er een open havenwedstrijd
georganiseerd wat een zeer succes volle dag was.
Verhuur Clubgebouw
We zijn dit jaar gestart om ons clubgebouw ter beschikking te stellen voor een beperkt
aantal zaken. Zo is er een cursus voor boa’s gegeven en heeft Sportvisserij Nederland en de
federatie een aantal activiteiten in ons gebouw gehouden.
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