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Het bestuur heeft ook dit jaar haar vergaderfrequentie van 1x in de drie weken
gehandhaafd. Daarnaast is bij de vergaderingen van het bestuur ook de
havenmeester zoveel mogelijk aanwezig geweest.
We hebben dit jaar nagenoeg alle zaken op onze locatie afgehandeld zo zijn alle
brandweer zaken geregeld en zijn de diverse verzekeringen aangepast op ons
huidige clubgebouw. We zijn nog niet geheel gereed want we zijn nog met de
gemeente bezig over de glasvezelaansluiting deze kost ontzettend veel geld op deze
locatie iets wat we in de onderhandelingen met de gemeente niet in het vizier
hadden.
Ook zijn er veel zaken gedaan met de gemeente Ermelo over de vijvers in de
gemeente Ermelo. We kunnen gerust stellen dat de samen werking met de
gemeente Ermelo bijzonder positief is geweest zo is er bijvoorbeeld veel aandacht
geweest voor het uit diepen en schoonmaken van een aantal vijvers in de gemeente
er is hier veel werk verzet door ons bestuurslid Bert van Pijkeren die bijna alle zaken
met de gemeente heeft gecoördineerd. Daarnaast heeft hij als controleur voor de
vereniging ook veel controles uitgevoerd in Ermelo en Harderwijk wat de nodige
nieuwe leden heeft opgeleverd.
Wederom is de animo voor een ligplaats in ons haventje groot en zijn meer
liefhebbers dan plaatsen. Het zelfde geld voor het aantal trailerpassen we zijn dit jaar
van 35 trailerpassen al naar 45 gegaan maar ook hier is nu een wachtlijst voor.
De algemene ledenvergadering was op 26 mei 2014. 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
We zijn dit jaar wel verrast door sportvisserij Nederland omdat deze met een
compleet nieuwe versie van de ledenadministratie kwamen in oktober .Onze
ledenadministrateur Ron Karssen heeft hier enorm veel werk mee gehad want
uiteraard zaten er wat kinderziektes in deze nieuwe versie. Hierdoor zijn wat
vispassen wat later binnen gekomen als we gehoopt hadden.
Het leden aantal is naar een nieuw record voor onze vereniging gegaan we zijn naar
2208 leden gegroeid. We verwachten en hopen dat dit jaar het ledenaantal weer in
die buurt uitkomt.

Ledenwerving en promotie
Ook dit jaar is er veel nieuws toegevoegd aan onze website en de webmaster Bert
van Pijkeren heeft veel werk gestopt, zeker toen bleek dat onze website uit de lucht
was na een cyberaanval op de provider en we gedwongen werden om een nieuwe
provider te kiezen. Dit is echter goed opgelost door onze webmaster en is onze
website nu bijzonder up to date en heeft het ook mee geholpen om extra vrijwilligers
te verven. Dit kunnen we zeker ook zeggen van onze nieuwe facebook pagina van
de HSV de Snoek. Deze is gemaakt en word in de luchtgehouden door onze Coby
Beelen, dank hiervoor want van veel kanten hebben we vernomen dat dit als zeer
prettig ervaren wordt. Daarnaast heeft onze Coby ook gezorgd dat we weer een
digitale nieuwsbrief hebben die via de mail verstuurd word.

Het verenigingsprogramma
De verschillende commissie zijn ook dit jaar weer druk in de weer geweest om en
actief en sportief verenigingsprogramma uit te voeren. Gelukkig hebben we weer wat
mensen gevonden die onze commissies willen versterken. (Mede dankzij onze
facebook pagina) En ondanks dat we niet meer beschikten over een jeugdleider is er
toch een jeugdcursus verzorgd.

Verhuur Clubgebouw
Ook dit jaar hebben we om ons clubgebouw ter beschikking gesteld 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. En
hebben enkele leden ook gebruik gemaakt van ons clubgebouw. Dit was alleen maar
mogelijk omdat Ron Karssen hier veel tijd in heeft gestoken om een en ander te
verzorgen.
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