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Notulen van de 88
e
 Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK” 

te Harderwijk, gehouden op woensdag 24 mei 2006 in het verenigingsgebouw aan de Marie Curiestraat 

14 te Harderwijk. 

 

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden:  

D. Enklaar, B. Bolder, H. Lokhorst, G. Timmer, H. de Ruiter, G. van Buuren en G. Matthezing. 

Met kennisgeving afwezig bestuurslid: J. Hop 

 

Met kennisgeving afwezige leden: V. Hoveling, R. Gans, A. Granneman en H. Hessel 

Aanwezig volgens de getekende presentielijst: 24 leden, (Inclusief bestuur.) 

 

 

1. Opening door de voorzitter 
De Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen welkom. Hij verzoekt om tijdens de 

vergadering niet te roken. Daarvoor wordt later een pauze ingelast. 

Hij geeft aan dat de gesprekken worden opgenomen om een zo goed mogelijk verslag van deze 

vergadering te kunnen maken. 

De voorzitter verzoekt de leden te herdenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. De vergadering 

houdt staande enkele ogenblikken stilte. 

Om na te kunnen gaan hoeveel leden deze vergadering hebben bezocht, verzoekt de voorzitter een ieder 

om de presentielijst te willen tekenen. 

De uitnodiging met de agenda en de toelichting daarop is in het clubblad van het tweede kwartaal 

geplaatst zodat dit blad kan worden gebruikt om de agenda te kunnen volgen. 

De voorzitter vindt dat de opkomst  wat beter had kunnen zijn maar stelt vast dat dit een trend is die zich 

al jaren herhaalt. 

Het is voor de mensen die het hele jaar klaarstaan voor de vereniging een waardering voor hun werk als er 

een goede opkomst van leden zou zijn. Het blijft echter altijd een persoonlijke keuze van een lid om deel 

te nemen aan de vergadering of niet. 

De voorzitter stelt vast dat er schriftelijk geen vragen zijn gesteld n.a.v. de agenda. Ook zijn er geen 

aanvullende agendapunten door de secretaris ontvangen. 

 

2. Mededelingen door het bestuur 

De voorzitter geeft aan dat ook dit jaar weer veel zaken zijn aangepakt. Hij zegt een selectie gemaakt te 

hebben uit wat dit jaar is gerealiseerd. 

Als eerste noemt de voorzitter het een goede zaak dat er nog vrijwilligers in de vereniging zijn die de 

commissies en het bestuur willen bemensen. Daardoor kunnen alle activiteiten die worden georganiseerd 

ook doorgang vinden. 

Hij zegt al deze mensen, ook namens het bestuur, te willen bedanken voor hun inzet. Aan het eind van het 

jaar wordt traditioneel een vrijwilligersavond georganiseerd. 

Tijdens deze avond wordt aan iedere vrijwilliger een enorm krentenbrood uitgereikt als waardering voor 

de geleverde prestaties. 

De voorzitter noemt de oprichting van VBC Randmeren in januari 2005, waarin toen ons lid Henk Hessel 

deelnam. Deze is opgevolgd door Bertus Rozemeijer. Deze vertegenwoordigt de HSV De Snoek in deze 

commissie. 

De commissie bestaat uit een delegatie van sportvisserijorganisaties, van beroepsvisserij, het Waterschap 

en Rijkswaterstaat. Hij onderstreept het toenemende belang van deze commissie en geeft een uitleg over 

de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van deze commissie. 

Ook het project toezicht Harderwijker viswateren wordt door de voorzitter besproken. In dit project wordt 

samengewerkt met de watereigenaren, het waterschap en de gemeente Harderwijk. 

De Snoek heeft voor dit toezicht een groep van 8 controleurs opgeleid. 
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Ook zijn sinds kort 2 BOA‟s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) aangesteld, de heren Matthezing 

en Vlietstra, die in samenwerking met het team Politie van Harderwijk en de controleurs de controle en 

handhaving uitvoeren. 

Ook is een samenwerking gestart met de Politie Noord en Oost Gelderland, omdat onze BOA,‟s niet 

alleen een bevoegdheid hebben in Harderwijk maar deze zich uitstrekt tot de gehele Politie Regio Noord 

en Oost Gelderland. 

Hierdoor is het ook mogelijk controles uit te voeren op het Wolderwijd, het Drontermeer en op het 

Veluwe Randmeer. 

Ook het Waterplan van de gemeente Harderwijk is door De Snoek aangepakt. Hierbij wordt een plan 

ontwikkeld waarin de totale waterhuishouding van Harderwijk wordt geregeld. De Snoek heeft binnen dit 

plan meegedaan om er voor te zorgen dat binnen dit thema het onderwerp recreatief medegebruik werd 

ingevuld. 

Hierbij speelt de aanwezigheid van vis in relatie tot schoon en gezond water een grote rol. 

Van de door de Snoek ingebrachte voorstellen in het Waterplan is een groot deel door de gemeente 

overgenomen. 

Bij de uitvoering van het plan zal De Snoek verder worden betrokken. 

Er zijn plannen om een eigen VBC voor de wateren van De Snoek op te richten. Men weet dat onze 

water- en visstandcommissie al jarenlang vacant is. De oriënterende gesprekken zullen binnenkort 

plaatsvinden. 

De voorzitter gaat in op de functie van deze commissie en geeft aan welke voordelen dit voor onze 

vereniging heeft. 

 

3. Notulen van de 87e Algemene vergadering 

De notulen van de vergadering van 9 juni 2005. Nadat er zowel inhoudelijk als tekstueel geen op- of 

aanmerkingen worden geplaatst worden de notulen vastgesteld. 

 

4. In- en uitgaande stukken 

Er zijn geen stukken, gericht aan de Algemene Ledenvergadering binnengekomen. 

Alle verenigingspost is ter inzage. Voor wie daar interesse voor heeft bestaat de gelegenheid om daar 

tijdens de pauze kennis van te nemen. 

  

5. Aansluiting van onze Federatie bij de POS 

De voorzitter gaat in op betekenis voor de aangesloten verenigingen en hun leden, dat de Federatie 

Randmeren is aangesloten bij de POS. 

 

De belangrijkste voordelen van deze aansluiting zijn: 

 Optimale behartiging van de visserijbelangen door een sterke professionele organisatie. 

 De sportvisser ontvangt een vergunning waarmee in nog veel meer wateren gevist kan worden dan 

voorheen. 

 Samen met de Federatie Randmeren zal worden getracht de lijst van viswateren nog verder uit te 

breiden. 

 

6. Nieuwe landelijke visserij organisatie “Sportvisserij  Nederland” 

De voorzitter geeft uitleg over de naamsverandering van de NVVS in „Sportvisserij Nederland‟ en licht 

toe waardoor dit is ontstaan en wat de consequenties daarvan zullen zijn. 

Samengevat komt het neer op het privatiseren van de OVB die later fuseerde met de NVVS. Deze wijzigt 

daarna haar naam. 

Voor de komende verstrekking van vergunningen zal veel veranderen. 

De voorzitter legt uit welke wijzigen er zullen plaatsvinden en welke vergunningen zullen worden 

verstrekt aan alle vissers. De nieuwe organisatie is gehuisvest in Bilthoven. 

28 juni is er een voorlichtingsavond bij HSV Hoop op Geluk in Nijkerk. 

Alle belanghebbenden worden uitgenodigd deze avond bij te wonen. 
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7. Jaarverslag 2005 

De voorzitter geeft aan dat het jaarverslag, conform de bepalingen uit ons verenigingsstatuut, reeds enige 

tijd ter inzage heeft gelegen op de leestafel. Dit jaarverslag geeft een goed beeld van het reilen en zeilen 

van de vereniging in 2005. Nadat geen vragen worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt, wordt 

het jaarverslag vastgesteld en maakt daarmee deel uit van de historie van De Snoek. 

 

8. Financieel verslag 2005 

Penningmeester Barend Bolder geeft, waar nodig, een toelichting per bladzijde over de door hem 

samengestelde jaarcijfers. Vragen over dit verslag worden door de penningmeester beantwoord. 

Nadat er geen vragen meer worden gesteld of opmerkingen geplaatst, wordt het verslag, onder 

dankzegging aan de penningmeester, door de vergadering goedgekeurd. 

 

9. Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2005 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Schoonewelle als woordvoerder van de kascontrolecommissie. 

Deze geeft aan dat de kas is gecontroleerd. 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. 

De kascommissie voor het jaar 2006 zal bestaan uit: 

De heren A. Bakker en C. Groeneveld. Naar het reservelid zal in de komende periode worden gezocht. 

 

10. Begroting voor het verenigingsjaar 2007, inclusief het contributievoorstel voor 2007 

De penningmeester geeft een uitleg over het tot stand komen van de voorliggende begroting 2007. Het 

contributie voorstel wordt als volgt voorgesteld: 

 

Senioren  17,00 euro 

65+ en echtgenotes 13,50 euro 

Jeugd t/m 14 jaar 12,50 euro 

Jeugd 15 t/m 17 jaar 15,00 euro 

Liggeld boten  55,00 euro 

 

Met algemene stemmen wordt de begroting inclusief het contributievoorstel voor 2007, door de 

vergadering goedgekeurd. 

Omdat de bedragen voor de diverse afdrachten op het moment van het maken van de begroting nog niet 

bekend waren, verzoekt de voorzitter om een mandaat van de vergadering om de bedragen die de 

sportvisser nu al betaald na de verschillende afdrachten goed te regelen. 

De vergadering gaat akkoord. 

 

De 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 heer J. Schoonewelle vindt het niet juist dat een budget wordt toegekend aan de zondagvissers ten 

laste van de wedstrijdcommissie. 

Zowel de penningmeester als de voorzitter geven hierover een uitleg, waarbij wordt vastgesteld dat de 

afwezigheid van de voorzitter van de wedstrijdcommissie tijdens bestuursvergaderingen mogelijk een 

verminderde communicatie over de bestuursbesluiten naar de wedstrijdcommissie veroorzaakt.  

Om deze reden heeft het bestuur besloten dat, indien de voorzitter van de wedstrijdcommissie niet bij een 

bestuursvergadering aanwezig kan zijn terwijl over zaken waar de wedstrijdcommissie bij betrokken is 

bestuursbesluiten moeten worden genomen, deze zich tijdens de bestuursvergadering kan laten 

vertegenwoordigen door een lid van de wedstrijdcommissie. 
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Er volgt een discussie over het ontstaan van de zondagvissers. De heer A. Schoonewelle vindt, dat als de 

leden van de zondagsvissers behoren tot de wedstrijdcommissie, de indruk wordt gewekt dat de 

wedstrijdvissers op zondag vissen Hij geeft aan dat de wedstrijdcommissie daar geen voorstander van is. 

De voorzitter antwoordt hierop dat de zondagvissers een werkgroep is van de wedstrijdcommissie. Hij 

zegt nooit te hebben vernomen dat de wedstrijdcommissie hier tegen zou zijn. Het besluit heeft in het 

clubblad gestaan en de voorzitter van de wedstrijdcommissie was tijdens dit bestuursbesluit bij de 

vergadering aanwezig. 

De voorzitter nodigt de heer Schoonewelle uit om met gegevens naar het bestuur te komen waaruit blijkt 

dat de zondagsvissers werkgroep een onjuiste keus is geweest. Hierna zal het bestuur dan besluiten of 

daar beperkt op ingegaan wordt. 

 

11. Verkiezing bestuursleden 

De voorzitter geeft aan dat volgens het rooster de penningmeester Barend Bolder aftredend is. Hoewel hij 

in eerste instantie had aangegeven niet herkiesbaar te zijn heeft hij toch besloten zich nog een laatste 

periode herkiesbaar te stellen. Dit betekent dan, dat voor een volgende periode gezocht moet worden naar 

een nieuwe penningmeester. 

Volgens rooster is ook aftredend Henk Lokhorst. Ook hij heeft, na enig beraad, zich opnieuw beschikbaar 

gesteld voor zijn huidige functie. 

De voorzitter vraagt of de leden een schriftelijke of een mondelinge verkiezing wensen. Gekozen wordt 

voor een mondelinge verkiezing. 

Zowel Barend Bolder als Henk Lokhorst worden bij acclamatie opnieuw gekozen en zullen hun functie 

als respectievelijk penningmeester en voorzitter wedstrijdcommissie in het bestuur voortzetten. 

Helaas is er nog steeds een vacature voor een commissaris promotie en PR. 

Ook is er een behoefte aan mensen die zich willen inzetten als jeugdbegeleider en hiervoor de cursus 

jeugdbegeleider willen volgen. 

 

12. Rondvraag 

Dhr. Pieper zegt dat hij heeft vernomen dat er t.a.v. het verblijf rond de caravan allerlei geruchten de 

ronde doen. Ook zou daar niet meer gerookt (vis!) mogen worden. Hij vraagt of dat waar is. 

De voorzitter antwoordt dat na de sanering in 2004(!) van de botenhaven er een aantal zaken moesten 

worden gereorganiseerd. Dat verloopt niet voorspoedig. Ook moet worden voorkomen dat er clubjes 

binnen de club ontstaan. 

Met betrokkenen (leden van de havenploeg) zijn een aantal plannen besproken en afgesproken. Op een 

later moment is gebleken dat tussen betrokkenen en het bestuur verschillen van inzicht zijn ontstaan. Het 

bestuur is nu druk doende hiervoor een oplossing te zoeken. 

De heer Pieper vraagt ook of de BOA‟s aan het “jagen” zijn op vissers die vissen met levend aas. De 

voorzitter antwoordt dat als iemand vist met dood aas of met kunstaas er niets aan de hand is. Er wordt op 

niemand “gejaagd” maar iedereen kan worden gecontroleerd, zonder aanzien des persoons. 

 

13. Sluiting 

Voorzitter  en bedankt iedereen voor de belangstelling, de aanwezigheid en de inbreng en sluit om 22.10 

uur de vergadering. 

 

 

Opgemaakt te Harderwijk,  24 juni 2006 

 

Vastgesteld te Harderwijk,  

Secretaris 

G. Matthezing 

 

Voorzitter 

D. Enklaar 

 


