Notulen van de 103e Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK”
Datum: 17 september 2020
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Harderwijk
Adres: Verenigingsgebouw , Marie Curiestraat 71 3846 BW te Harderwijk

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden:
H. Vlietstra, A. Wienk, B. Beelen, A. van Pijkeren, R. Karssen, H. Wiekenkamp
Met kennisgeving afwezig: A. Vierhout, H. de Ruiter , G. Mathezing
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. Daarna vraag hij een
ogenblik stilte om de ons ontvallen leden te gedenken.
2. Mededelingen
Helaas is er zeer recentelijk wederom ingebroken en zijn er motoren gestolen.
Hoewel er een nog betere camera is geplaatst zijn er weer motoren gestolen. Het
bestuur beraad zich op nog wat andere maatregelen.
Er is het afgelopen jaar veel werk gemaakt met de Plas van Beek, deze zijn bijna
afgerond en we hopen spoedig er weer vis in uit te zetten.
We mogen ons verheugen op een stijgend aantal leden in 2019 hadden we 2750
leden wat een stijging van 11% is ten opzichte van het jaar ervoor. Momenteel is het
aantal leden al boven de 3300 wat ook zeer positief is.
Statuten wijziging zijn te weinig leden voor aanwezig en daar wordt een extra
vergadering voor gepland en bekend gesteld in de plaatselijke courant en de
website.
3. Notulen van de 102e Algemene Ledenvergadering
Geen bemerkingen en ze worden goed gekeurd.
4. Jaarverslag 2019
De voorzitter neemt het jaarverslag door. En complimenteert de jeugd leiders in het
bijzonder voor de activiteiten die ze dit jaar weer allemaal voor de jeugd hebben
georganiseerd.
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5. Financieel verslag
De penningmeester, Bennie Beelen, behandelt puntsgewijs het financieel verslag. Er
volgen hierop geen verdere vragen. Tevens stelt hij voor om het liggeld voor de
boten met 15 euro per jaar te verhogen, met name om extra beveiligingsmaatregelen
voor de steigers te bekostigen en alles weer kosten dekkend te maken. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
6. Verslag kascontrole commissie
De heer H. de Breij doet verslag van de gehouden kascontrole. Hij is in gevallen
voor de ons helaas ontvallen Gert Worst en heeft samen met R. Gans de kas en de
administratie van de penningmeester gecontroleerd en dat alles is in prima orde
bevonden. De kascontrole commissie spreek bewondering uit voor de gevoerde
administratie. Het voorstel om de penningmeester en het bestuur te dechargeren
wordt met algemene stemmen aanvaard.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren H. de Breij en Dhr H. Lokhorst
Dhr. D. Schouten is de reserve.
8. Begroting voor het verenigingsjaar 2021
De penningmeester geeft een uitgebreid verslag van de begroting over het jaar
2021. 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 2021.

9. Bestuursverkiezingen
Conform het rooster van aftreden moeten de penningmeester en het Commissie lid
wedstrijd zaken aftreden. Beide heren stellen zich opnieuw beschikbaar voor hun
functies. Beide worden herkozen in hun Functie.
Alle bestuursleden zijn al lang in functie en enkelen zullen op korte termijn hun taken
neer gaan leggen. De voorzitter roept een ieder op om uit te zien naar mogelijke
nieuwe kandidaten.
10. Rondvraag
Dirk Schouten vraagt of de prijsuitreikingen na de wedstrijd niet weer in het club
gebouw gedaan kunnen worden.
De wedstrijdcommissie geeft aan dat dit zolang het corona protocol nog van
toepassing is helaas niet zal gebeuren.
De heer de Breij vraagt of het klaverjassen nog weer van start gaat. Na enig overleg
gaat het bestuur hiermee akkoord mits er een goed protocol komt en men zich daar
aan houd.
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Jos Jansen vraagt of er wat aan de wateren voor de jeugd gedaan kan worden. De
voorzitter geeft uitleg over de wat stroeve contacten bij de gemeente Harderwijk
maar belooft hier hard aan te werken.

11. 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 17september 2020

Notulist
A.J. Wienk
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Voorzitter
H. Vlietstra

