Notulen van de 106e Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK”
Datum: 23 juni 2022
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Harderwijk
Adres: Verenigingsgebouw, Marie Curiestraat 71 3846 BW te Harderwijk

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden:
H. Vlietstra, B. Beelen, A. van Pijkeren, R. Karssen, H. Wiekenkamp,
M. de Bruijn en R. Bonestroo
Met kennisgeving afwezig: A. Wienk, A. Vierhout, P. Bakker, N. Hekert en H. de Ruiter
Totaal aanwezige leden inclusief bestuursleden: 17

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
Eén van onze trouwe leden en Lid van Verdienste Dhr. Arnold Schoonewelle is afgelopen
februari overleden en de voorzitter vraagt hiervoor één minuut stilte.
De nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement zijn goed gekeurd en op 2 juni 2022
ondertekend door de notaris en zijn nu ook in te zien op onze website.
3. Notulen van de 104e en 105e Algemene ledenvergadering
Geen bemerkingen en ze worden goed gekeurd.
4. Jaarverslag 2021
De voorzitter neemt het jaarverslag door. Vanaf nu is deze voor iedereen in te zien op
onze website.
5. Financieel verslag
De penningmeester, Bennie Beelen, behandelt puntsgewijs het financieel verslag. De
financiële situatie van de vereniging ziet er nog steeds goed uit. Er volgen hierop geen
verdere vragen.
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6. Verslag kascontrole commissie
De heer D. Schouten doet verslag van de gehouden kascontrole die hij samen met Dhr. H.
Lokhorst heeft uitgevoerd. 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 penningmeester Bennie Beelen. Het voorstel om de penningmeester en het
bestuur te déchargeren wordt met algemene stemmen aanvaard.
7. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren D. Schouten en N. Hekert.
Mevr. S. Koppies is de nieuwe reserve.
8. Bestuursverkiezingen
Conform het rooster van aftreden moeten de Voorzitter en het Commissie lid Algemene
zaken en de Ledenadministrateur aftreden. Allen stellen zich opnieuw beschikbaar voor
hun functie en worden opnieuw herkozen.
Onze secretaris Fons Wienk heeft door zijn ziekte zijn functie neergelegd en Bert van
Pijkeren zal de functie van secretaris gaan uitoefenen tot er een nieuwe en geschikte
kandidaat zich aanmeld.
9. Rondvraag
- De heer Koppies geeft aan dat er toch leden zijn die met een te grote boot komen
trailleren dan volgens de regels van de vereniging is toegestaan. De maximale lengte is 5
m. Hierop zal worden gehandhaafd en betrokken trailerpas eigenaren zal hierop worden
aangesproken. Indien hier geen gevolg aan word gegeven zal hun trailerpas worden
ingenomen.
- Mevr. Koppies geeft aan dat er een betere communicatie gewenst is naar de vrijwilligers
in de kantine.
De voorzitter geeft aan dat er een centrale aansturing gaat komen die verzorgd zal worden
door Ron Karssen d.m.v. een centrale agenda waar de activiteiten in vermeld kunnen
worden.
- Mevr. Koppies geeft ook aan dat er een betere communicatie gewenst is naar de leden
over diverse activiteiten in en rond het vereniging gebouw. Volgens haar word er te weinig
gekeken door leden op de website waar alle activiteiten vermeld staan in de agenda.
De voorzitter geeft aan dat er door Merijn de Bruyn, met zijn nieuwe computer, een soort
mailing gaat komen zodat dergelijke activiteiten via mail bekend gesteld kunnen worden.
- De heer Blomjous vraagt nogmaals aandacht voor het plaatsen van een extra paal buiten
bij het haven hek voor het aanmeren bij terug komst zoals is afgesproken tijdens de
vergadering met alle bootbezitters van de vereniging.
Deze afspraak is gemaakt en zal worden uitgevoerd door de havenmeester wanneer hij
tijd heeft.
- De heer Beijen geeft aan dat hij zich beschikbaar stelt voor de wedstrijdcommissie voor
het organiseren van wedstrijden. Hij geeft ook aan dat het steeds moeilijker word om een
geschikt viswater te vinden omdat bijna alle wateren in de polder dicht groeien met planten
en dat er steeds meer steenstort komt in de wateren in de polder.
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De voorzitter geeft aan dat dit helaas een zaak is van het waterschap en buiten de
verantwoording van de verenigingen valt. Het was het beleid van de overheid om alle
wateren steeds helderder te maken waardoor er steeds meer planten groei kwam. Toch
gaan we het aankaarten via het VBC overleg.
- De heer Karssen geeft als laatste aan dat de vereniging in mei 2023 75 jaar bestaat en
dat er allerlei activiteiten gaan plaats in deze maand. Hij vraagt hiervoor alvast steun bij de
leden. Het programma zal laten nog bekend gesteld worden.
10. Sluiting
Nadat er geen vragen meer worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt, bedankt de
voorzitter iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.30 uur de
vergadering.

Opgemaakt te Harderwijk, op 23 juni 2022

Notulist
A. van Pijkeren

Voorzitter
H.H. Vlietstra
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