Notulen van de 100e Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK”
Datum: 29 mei 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Harderwijk
Adres: Verenigingsgebouw, Marie Curiestraat 71 3846 BW te Harderwijk

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden:
H. Vlietstra, A. Wienk, H. de Ruiter, A. van Pijkeren, H. Wiekenkamp.
Met kennisgeving afwezig: A. Vierhout, R. Karssen.
Totaal aanwezige leden inclusief bestuursleden: 15
1. Opening
De voorzitter heet een ieder welkom en vindt het jammer dat er niet meer mensen de
moeite hebben genomen om de vergadering bij te wonen.
2. Mededelingen
VC laat weten dat sinds 25 mei de AVG van kracht is en dat hiervoor een wijziging
nodig was op onze statuten en het huishoudelijk reglement. Ook zijn onze statuten
en huishoudelijk reglement verouderd en dienen er nieuwe te komen. Doordat er nu
te weinig leden aanwezig zijn zullen de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
bij de volgende extra Algemene ledenvergadering in stemming worden gebracht.
In 2019 zal de World Predator Classic (WPC) in Harderwijk worden gehouden. Een
zeer spectaculair evenement. Dit jaar wordt de WPC in Hellevoetsluis gehouden,
diverse leden zullen hierbij aanwezig zijn om 2019 voor te bereiden.
Controles, dit jaar zijn er 265 controles uitgevoerd hoofdzakelijk door de heer A. van
Pijkeren (controleur van Hsv De Snoek).
Beroepsvissers zijn elke dag van het zegen seizoen gecontroleerd.
3. Notulen van de 99e Algemene Ledenvergadering
Per abuis is de verouderde versie uitgeprint, de juiste versie wordt via de beamer
zichtbaar gemaakt. De notulen van de vergadering van 29 mei 2017 wordt
voorgelegd.
Nadat er zowel tekstueel als inhoudelijk geen verdere op- of aanmerkingen worden
gemaakt worden de notulen vastgesteld.
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4. In- en uitgaande stukken
Dit jaar zijn er een aantal contracten geüpdatet, die met de gemeente Ermelo en
Harderwijk en met het waterschap. Daarnaast is er veel mailverkeer geweest met
diverse instanties en personen.
5. Jaarverslag 2017
De voorzitter neemt het jaarverslag door.
6. Financieel verslag
De waarnemend penningmeester, Bennie Beelen, behandelt puntsgewijs het
financieel verslag. Er volgen hierop geen verdere vragen.
7. Verslag kascontrole commissie.
De heer A. Bakker doet verslag van de gehouden kascontrole. Hieruit blijkt dat de
kas en de administratie van de penningmeester is gecontroleerd en dat alles in
prima orde is bevonden. De kascontrole commissie spreek bewondering uit voor de
gevoerde administratie en vraagt een applaus voor de waarnemend penningmeester
B. Beelen. Het voorstel om de penningmeester en het bestuur te déchargeren wordt
met algemene stemmen aanvaard.
8. Benoeming nieuwe kascommissie.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren H. Lokhorst en R. Gans.
Dhr. G. Worst is de reserve.
9. Begroting voor het verenigingsjaar 2019
De penningmeester geeft een uitgebreid verslag van de begroting over het jaar
2019. Alle items worden doorlopen en daar waar nodig van helder commentaar
voorzien. Vragen die over de begroting worden gesteld worden tot tevredenheid
beantwoord. De vergadering stemt in met de begroting 2019.

10. Bestuursverkiezingen
De heer B. Beelen heeft het afgelopen jaar als waarnemend penningmeester
gefungeerd en stelt zich nu weer beschikbaar als penningmeester. Hij wordt
gekozen als penningmeester.
Conform het rooster van aftreden moeten de Secretaris en het Commissie lid
gebouw en Terrein en de vertegenwoordiger van de jeugd aftreden. Allen stellen
zich opnieuw beschikbaar voor hun functies, waarbij de heer A. Wienk te kennen
geeft dat dit wel zijn laatste termijn is.
De heer A. Wienk wordt opnieuw verkozen als secretaris en de heer A. Vierhout
wordt opnieuw verkozen tot Commissie lid gebouw en terrein.
De heer H. Wiekenkamp wordt verkozen als vertegenwoordiger van de jeugd in het
bestuur.
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Het bestuurslid PR zaken is nog steeds een vacature, het bestuur zal haar best gaan
doen om nieuwe kandidaten te vinden voor deze vacature.

11. Extra
De voorzitter vraagt of de secretaris even de zaal wil verlaten.
De voorzitter stelt aan de vergadering voor om Dhr. A. Wienk te benoemen tot Erelid
van de vereniging voor zijn vele werk wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan als
secretaris van de vereniging. Hij heeft de overgang van de oude locatie naar het
nieuwe gebouw met haven begeleid en naar alle tevredenheid. Zie ons nieuwe
gebouw met visboot haven. De vergadering stemt hier volledig mee in en de
voorzitter benoemd hierna de heer Wienk tot Erelid en overhandigd hem het
bijbehorende Bord.
12. Rondvraag
De heer G. Worst vraagt of er een afstemming kan plaats vinden met Hsv Hoop op
Geluk voor de wedstrijd roosters. Het bestuur stemt hiermee in.
De heer Schouten wil graag een wachtlijst zichtbaar hebben voor de ligplaatsen, ook
hier stemt het bestuur mee in.
De heer A. van Pijkeren vraagt naar een controleur voor Harderwijk, hij is bereid
deze te begeleiden.

13. Sluiting
Nadat er geen vragen meer worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt,
bedankt de voorzitter iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit om
21.50 uur de vergadering.

Opgemaakt te Harderwijk, op 30 mei 2018

Notulist
A.J. Wienk

Blad 3

Voorzitter
H. Vlietstra

