NOTULEN VAN DE 84E ALGEMENE VERGADERING
Hsv “DE SNOEK te Harderwijk, gehouden op donderdag 23 mei 2002 in ons verenigingsgebouw aan de
Marie Curiestraat 14 te Harderwijk.
Aanwezig van het bestuur: A. ten Pierick, B. Bolder, G. v. Buuren, H. Lokhorst, D. Schouten, G. Timmer
en D. Enklaar.
Vacature: Secretaris.
Aanwezig volgens de getekende presentielijst: 24 leden. (Inclusief bestuur.)
Afwezig met kennisgeving: E. Vrijhof.
1. OPENING DOOR DE VOORZITTER.
Voorzitter opent om 19.50 uur de vergadering en heet allen welkom. Hij verzoekt om tijdens de
vergadering niet te roken. Daarvoor wordt later een pauze ingelast.
Voorzitter herdenkt de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. De vergadering houdt staande
enkele ogenblikken stilte.
Voorzitter wenst familie, vrienden en kennissen de kracht toe het gemis van hun dierbaren te kunnen
dragen.
2. MEDEDELINGEN DOOR HET BESTUUR.
Voorzitter doet de volgende mededelingen in de vorm van een toespraak.
 Het afgelopen jaar was voor de hengelsport een tamelijk onrustig jaar. Zowel bij de NVVS als de
SBG, de VHSR en de federatie ontstonden problemen met het bestuur. Gelukkig zijn bij de NVVS
de problemen, mede door inzet van de federatie Randmeren, die op initiatief van de
hengelsportvereniging de Snoek, alles in het werk stelde om de eenheid binnen de NVVS te
herstellen, opgelost.
 De federatie Randmeren heeft na de bestuurscrisis in het najaar 2000, in het jaar 2001 redelijk
gefunctioneerd, maar is na de laatste jaarvergaderingen opnieuw in de problemen gekomen als gevolg
van het aftreden van een aantal bestuursleden.
 De VHSR als huurder van het visrecht in een groot aantal rijkswateren blijft bestaan, maar heeft de
zorg over de gehuurde wateren verdeeld over de vier aangesloten federaties. Ook de financiën zijn
over deze federaties verdeeld.
 Ik denk wel te mogen stellen dat de SBG, ondanks de grote inzet van de beroepskracht Wim van
Zuilekom, slecht heeft gefunctioneerd. Hoofdzakelijk is dit te wijten aan het gebrek aan goede
bestuurders en aan de wil van de federaties om samen te werken.
 Met onze eigen vereniging gaat het goed, zowel financieel als op sportief terrein is het een goed jaar
geweest. Toch is het noodzakelijk dat er versterking voor het bestuur komt. Ook op de vorige
jaarvergadering is hier de aandacht op gevestigd. Hoewel wij er alle begrip voor hebben dat, door het
grote aantal televisiezenders en het nog grotere aantal programma‟s dat bekeken moet worden, wij het
allemaal heel druk hebben. Toch kan een vereniging niet zonder bestuur. Alleen met het betalen van
contributie en de gedachte dat anderen het wel zullen doen komen we er niet. Juist in deze tijd waarin
men steeds onverdraagzamer t.o.v. elkaar, bijvoorbeeld zogenaamde dierenbeschermers die
hengelsportorganisaties bedreigen en proberen uw hobby onmogelijk te maken en overheden die
éénzijdig economische benutting proberen af te dwingen. Om dit te voorkomen zij goede
hengelsportorganisatie noodzakelijk en die organisaties kunnen alleen functioneren als er mensen zijn
die zich er voor inzetten.
 Positief is dat het uw bestuur is gelukt om, nadat door toedoen van een aantal vandalen het vissen in
de vissershaven door de gemeente was verboden, het bestuur na goed overleg met de gemeente
Harderwijk heeft bereikt dat er een vernieuwde overeenkomst gemaakt wordt waarin het visrecht in
alle gemeente wateren van harderwijk is opgenomen.
 Ook in de klankbordgroepen van IIVR en waterfront werden de belangen van de hengelsport goed
behartigd, u leest hierover in een bijdrage van Gerrit van Buuren in het jaarverslag.
 Met het containerbedrijf konden goede afspraken gemaakt worden met betrekking tot het recht van
overpad voor leden van de snoek op hun terrein.
 Ook op sportief gebied is weer het nodige gepresteerd. We denken aan het Koningsvissen, de
wedstrijden om het verenigingskampioenschap en de recreatiewedstrijden.
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Er zijn contacten gelegd met de vliegvisvereniging de Kingsfishers om te kijken of beide verenigingen
kunnen samenwerken en elkaar versterken. Via ons verenigingsblad wordt u op de hoogte gehouden
over de voortgang.
Voor ons gebouw, terrein en botenhaven is een nieuw reglement opgesteld. Voor de botenbezitters
geldt vanaf 26 maart een nieuwe huurovereenkomst voor een ligplaats. Daarmee kunnen we
tekortkomingen beter aanpakken. Houdt men zich niet aan de overeenkomst dan krijgt men de
rekening of de verhuur van de ligplaats wordt opgezegd.
Voor mij persoonlijk is dit de laatste vergadering als voorzitter. Ik ga verhuizen naar het Friese
Oosterwierum. Jammer dat ik daar de Snoek moet missen. Met veel plezier heb ik deel uitgemaakt
van het bestuur van de vereniging. Graag wil ik dan ook bedanken voor de fijne samenwerking met
bestuur, commissieleden en vrijwilligers. Ik hoop dat het met de Snoek, de grootste vereniging van
Harderwijk, goed blijft gaan en wens iedereen nog veel visplezier toe.”

3. NOTULEN VAN DE 83e ALGEMENE VERGADERING.
Deze waren opgenomen in het verenigingsblad 2e kwartaal 2002. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De
notulen van de 83e algemene vergadering worden, onder dankzegging aan wnd. Secretaris Dik Enklaar,
door de vergadering vastgesteld.
4. IN- EN UITGAANDE STUKKEN.
Alle verenigingspost is ter inzage. Voor wie daar interesse voor heeft bestaat de gelegenheid om daar
tijdens de pauze kennis van te nemen. Nader: Niemand maakt van de gelegenheid gebruik.
Er is een brief binnengekomen van de heer Enklaar naar aanleiding van de vacatures in het bestuur. Die
komt bij agendapunt 9 aan de orde.
5. JAARVERSLAG VAN DE SEKRETARIS OVER HET JAAR 2001.
De heer Edens stelt voor om na de pauze besluitvorming over het jaarverslag te doen. Zo is er tijd om nog
door te lezen voor wie dat wil en hoeft geen leespauze ten koste van de vergadertijd te gaan. Voorzitter
beslist conform dat voorstel.
6. FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTEROVER HET JAAR 2001.
Penningmeester Barend Bolder geeft toelichting per bladzijde over de door hem samengestelde jaarcijfers.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt, onder dankzegging aan de penningmeester, door
de vergadering goedgekeurd.
7. VERSLAG VAN DE KASCONTROLE COMMISSIE OVER HET JAAR 2001 en
BENOEMING NIEUW LID.
De financiële commissie bestaande uit de heren Fons Wienk en Koos de Bruin (met als plaatsvervangend
lid de heer Bennie Beelen) hebben de financiële bescheiden van de vereniging gecontroleerd. Fons Wienk
leest het verslag. Alles was prima in orde en zag er keurig verzorgd uit. Het voorstel om de
penningmeester en het bestuur te dechargeren wordt met algemene stemmen aanvaard.
Fons Wienk is aftredend, diens plaats wordt automatisch aangevuld door plaatsvervangend lid Bennie
Beelen. De heer Ruud Gans stelt zich beschikbaar als plaatsvervangend lid van de financiële commissie.
De vergadering gaat akkoord en de commissie bestaat nu uit de heren de Bruin, Beelen en als
plaatsvervanger de heer Gans.
8. BEGROTING VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2003, INBEGREPEN
CONTRIBUTIEVOORSTEL 2003.
Met algemene stemmen wordt de begroting inclusief het contributievoorstel voor 2003, door de
vergadering goedgekeurd.
Penningmeester verzoekt iedereen de verslagen en financiële stukken niet te laten slingeren. Wil men ze
niet bewaren dan kan men ze inleveren bij het bestuur.
De voorzitter last een pauze in.
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JAARVERSLAG VAN DE SEKRETARIS OVER HET JAAR 2001.
Voorzitter geeft de gelegenheid tot vragen. Als niet aanwezige leden het jaarverslag alsnog willen hebben,
dan liggen er exemplaren op de leesplank. Een berichtje hierover komt in het clubblad van het 3e kwartaal.
De heer Edens geeft een compliment voor het jaarverslag dat een goed beeld geeft van hetgeen in de
vereniging speelt. De voorzitter bedankt wnd. Secretaris Dik Enklaar voor het keurige jaarverslag en stelt
vast dat het jaarverslag 2001 is goedgekeurd.
9. VERKIEZING BESTUURSLEDEN
Volgens het rooster van aftreden is aftredend de heer Dirk Schouten, hij is herkiesbaar. Ook is aftredend
de heer Evert vrijhof, hij stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter treedt af omdat hij naar Friesland gaat
verhuizen. De functie secretaris is (al drie jaar) vakant.
De voorzitter leest de ingekomen brief van de heer Dik Enklaar voor. Daarin schrijft de waarnemend
secretaris dat er op 20 mei jl. nog geen aanmeldingen voor een bestuurspost binnen waren gekomen. De
heer Enklaar betoogt de vacature voorzitter en secretaris ongewenst te vinden. Hij schrijft:
“Naar mijn mening is een voorzitter voor „De Snoek‟ van groot belang. Het ontbreken ervan is, vooral als
het gaat om de leiding van de vereniging, een slechte zaak. Niet voor niets is in de statuten vastgelegd dat
de voorzitter rechtstreeks in functie moet worden gekozen. Als die post onverhoopt vacant blijft hebben
we feitelijk ook géén compleet dagelijks bestuur meer. Daarmee komt de rechtsbevoegdheid van bestuur
en vereniging in het gedrang.”
Verder schrijft hij; “Hoewel ik als bestuurslid, als waarnemend secretaris en als lid van de jeugdcommissie
al twee bestuurlijke functies en één commissie functie vervul, wil ik mij bij deze kandidaat stellen als
voorzitter van hengelsportvereniging „De Snoek‟. Het combineren van de functies voorzitter en (deels)
secretaris is natuurlijk niet ideaal en er moet dus nog beter worden gezocht naar een secretaris. Ondanks
het ontbreken van een secretaris ben ik, in het belang van de vereniging, bereid het voorzitterschap te
aanvaarden en dat voorlopig te combineren met een aantal secretariaatswerkzaamheden zoals ik die nu
ook al doe. Daarbij zullen echter wel keuzes gemaakt moeten worden over wat wel en wat niet kan worden
gedaan.”
Voorzitter vraagt of er behoefte is aan een schriftelijke stemming. Blijkt niet zo te zijn. Het voorstel om
Dik Enklaar, bij acclamatie, te kiezen als voorzitter wordt unaniem en met applaus gesteund. Ton ten
Pierick feliciteert de nieuwe voorzitter namens allen. Ten Pierick zal dit agendapunt afronden en dan de
voorzittershamer overdragen.
Dirk Schouten wordt unaniem en bij acclamatie herkozen. Ten Pierick bedankt hem voor zijn inzet en
wenst hem succes in de nieuwe bestuursperiode. Voor de vacature naar aanleiding van het vertrek van
Evert Vrijhof is er geen kandidaat. Ook voor de post van secretaris valt er niks te kiezen, er is geen
kandidaat. Ten Pierick doet een dringende oproep aan de aanwezigen om mee te helpen zoeken naar
kandidaten voor het bestuur.
Vervolgens draagt voorzitter Ton ten Pierick, met veel succes wensen, de voorzittershamer over aan Dik
Enklaar.
Voorzitter Enklaar begint met het bedanken van het afgetreden bestuurslid Evert Vrijhof. Evert is
weliswaar verhinderd om bij de vergadering te zijn maar hij heeft zijn bestuurlijk steentje goed bijgedragen.
Bij hem thuis is een bos bloemen bezorgd. De vereniging is er blij mee dat Evert beschikbaar blijft als
vrijwilliger in de kantine en bij de recreatie commissie. De ledenvergadering bedankt Evert met een
hartelijk applaus.
Vervolgens richt de voorzitter het woord tot de vertrekkende voorzitter Ton ten Pierick. Zoals bekend
verhuist Ton naar Friesland. Over dat feit worden nog een paar grapjes uitgewisseld. Voor het bestuur
komt er een te vroeg einde aan de samenwerking met Ton. In een bijzonder rap tempo heeft hij zich als
een prima voorzitter en een vooruitstrevende persoonlijkheid doen kennen. Hij is bovendien een
plezierige man om mee samen te werken. Ton gaat nergens voor uit de weg en is begaan met de
hengelsportbelangen van alle sportvissers. Hij is ook een jaar de secretaris van de Federatie Randmeren
geweest en ook daar heeft hij zich doen kennen als een betrokken en initiatiefrijk bestuurder. Voorzitter
reikt namens de vereniging Ton een bloemetje en een cadeaubon aan. De vergadering onderstreept het
geheel met een warm applaus.
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Voorzitter bedankt met het overhandigen van een bos bloemen de heer Ron Karssen die altijd klaar staat
om te zorgen voor het natje en droogje. De heren Michelsen en de Paauw leveren als havenmeester een
niet te onderschatten bijdrage aan het goed verlopen van alles in haven, op het terrein en in het gebouw.
Ook zij krijgen een bos bloemen en applaus van de ledenvergadering.
10. RONDVRAAG.
 De heer Klaas Michelsen; spreekt een dankwoord in de richting van de vertrekkende voorzitter. Hij
heeft bewondering voor het feit dat de heer Enklaar het voorzitterschap wil oppakken. Hij bedankt
ook de heer Gerrit de Bruin die voor de havenmeester een soort vaste kracht is geworden en met van
alles en nog wat prima meehelpt.
 De heer Fons Wienk zegt dat de leden misschien geen goed beeld hebben van de inhoud van de
bestuursfuncties. Bij secretaris kan men zich meestal wel wat voorstellen maar bij bestuurslid
verenigingsgebouw ligt dat anders.
Voorzitter geeft aan, in hoofdlijnen, wat de inhoud van die functie is. Hij wijst ook op de algemene bestuurlijke
verantwoordelijkheid die je gezamenlijk als bestuur draagt. Bij nieuwe oproepen in het clubblad kan wellicht de suggestie
van Wienk worden meegenomen om de functie inhoud erbij te vermelden.
 De heer de Fons Wienk zegt dat hem tijdens de kascontrole is opgevallen dat de bestuursvergoeding
een schijntje is. Kan eigenlijk niet voor mensen die er zoveel voor doen! Hij stelt het bestuur voor daar
eens wat aan te doen.
 De heer Fons Wienk vraagt of wel is gedacht om met internet te gaan werken. Een eigen website
bijvoorbeeld.
Voorzitter antwoordt dat het Internet al enige tijd een actiepunt is in het bestuur. Maar er is veel te doen, we hebben
vacatures en we stellen prioriteiten. Het is zeker de bedoeling om met e-mail en wellicht later ook een website aan de slag
te gaan. Wel stelt de voorzitter dat een website pas aan de orde is als er vrijwilligers zijn die kunnen zorgen dat het wordt
ontwikkeld en kan worden onderhouden.
 De heer Gerrit Timmer doet een oproep voor de koppelwedstrijd Oud en Jong van zaterdag 25 mei.
Er zijn al veel junioren die meedoen maar nog te weinig senioren.
 De voorzitter vertelt nog het een en ander over het afgelasten van de Beet Schoolviscompetitie als
gevolg van bedreigingen die waren geuit door dierenbeschermingsorganisaties. Op 17 mei jl. zijn twee
jeugdleden van De Snoek hierover, samen met Dik Enklaar, op het jeugdjournaal aan het woord
geweest. Ook meldt de voorzitter dat 3 junioren zich hebben geplaatst voor het NK jeugd. Hij roept de
senioren wedstrijdvissers op om dit „na te doen‟.
11. SLUITING.
Voorzitter bedankt iedereen voor de belangstelling, de aanwezigheid en de inbreng en sluit om 21.09 uur
de vergadering.
Opgemaakt te Harderwijk, mei 2001

Vastgesteld te Harderwijk, mei 2003

Wnd. Secretaris
D. Enklaar

Voorzitter
D. Enklaar

Mede ondertekend door:
H. Lokhorst
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