Notulen van de 93e Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK”
Datum: 12 mei 2011
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Harderwijk
Adres: Verenigingsgebouw HSV De Snoek, Marie Curiestraat 14 3846 BW te Harderwijk

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden:
H. Vlietstra, G. Matthezing, J. Hop, H. Lokhorst, H. de Ruiter
Met kennisgeving afwezig: B. Beelen
Zonder kennisgeving afwezig: R. Franken
Totaal aanwezige leden inclusief bestuursleden: 23
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij verzoekt om
tijdens de vergadering niet te roken. Daarvoor wordt later een pauze ingelast. De voorzitter
herdenkt de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hij noemt daarbij speciaal de
namen van Cor de Vries en Gerrit de Bruin als leden die veel voor de vereniging hebben
betekend. De vergadering houdt staande enkele ogenblikken stilte.
Om na te kunnen gaan welke leden deze vergadering hebben bezocht verzoekt de voorzitter
een ieder om de aanwezige presentielijst te willen tekenen.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat er diverse gesprekken zijn gevoerd met de gemeente Ermelo
over het verkrijgen van het visrecht op de Ermelose wateren. Hoewel het een hele tijd heeft
geduurd voordat de gemeente er zijn fiat aan gaf is het dan nu toch zo ver dat de
overeenkomst tussen de gemeente Ermelo en HSV De Snoek getekend kan worden.

Een van onze leden, Dominique Huberts heeft zich aangemeld als controleur sportvisserij.
Daarvoor moest hij een cursus volgen bij Sportvisserij Nederland, welke hij met succes heeft
afgerond.
Inmiddels heeft hij het officiële controleurs legitimatiebewijs ontvangen en kan dus nu als
controleur zijn werkzaamheden verrichten.

Karpervissers
De groep karpervissers die succesvol een visgroep hadden opgericht worden nu een karpercommissie onder het bestuur van HSV De Snoek. Daarmee worden ook de door de
vereniging gehanteerde reglementen voor deze commissie van toepassing.
Fusie
De voorzitter geeft aan dat op 26 mei j.l. een fusie heeft plaatsgevonden tussen twee
federaties. In gelijktijdige ledenvergaderingen op 26 mei hebben de leden van federatie
Gooi en Eemland en Sportvisserij NoordWest Nederland het fusiebesluit unaniem
goedgekeurd. De naam van de nieuwe federatie is Sportvisserij MidWest Nederland.
Door de fusie ontstaat een federatie met 105 hengelsportverenigingen en meer dan
115.000 aangesloten sportvissers.
3. Notulen van de 92e Algemene Vergadering
De notulen van de vergadering van 12 mei 2010 wordt voorgelegd.
Nadat er zowel tekstueel als inhoudelijk geen op- of aanmerkingen worden gemaakt worden
de notulen vastgesteld.
4. In- en uitgaande stukken.
De secretaris deelt mee dat er t.a.v. de Algemene LedenVergadering geen inkomende
stukken zijn binnengekomen.
Alle verenigingspost is ter inzage Voor wie daar interesse voor heeft bestaat er tijdens de
pauze kennis van te nemen.
5. Bespreking nieuwe locatie HSV De Snoek
Fons Wienk geeft een uitgebreid en overzichtelijk verslag van het verloop van de
besprekingen met de gemeente Harderwijk en met de beoogde bouwer van het nieuwe
clubhuis, de fa. Blommers.
Een extra ruimte is ingericht t.b.v. een controle boot van de Federatie. Deze ruimte wordt
afgehuurd en gebruikt als bootstalling.
Met de gemeente is overeengekomen dat de oplevering van het oude clubhuis zal
plaatsvinden in februari 2012. Als ten tijde van de oplevering van het oude gebouw het
nieuwe nog niet klaar zijn, dan wordt in samenspraak met de gemeente voor een oplossing
gezorgd. De kosten hiervoor zijn voor de gemeente.

Wat betreft de steigers in de te maken haven is nog geen besluit genomen welk type steiger
dat moet worden. De meningen lopen uiteen van goedkoop voor korte termijn tot betere
kwaliteit voor de langere termijn.
Ook is nog niet duidelijk of het vaste of drijvende steigers moeten worden.
Klaas Michelsen vraagt wie er voor de boten zorgt tijdens de verhuizing.
Fons antwoordt dat hiervoor tijdig een oplossing zal worden gevonden.
De voorzitter vraagt met klem om vrijwilligers ter ondersteuning van de
bouwwerkzaamheden tijdens de bouw van het nieuwe clubhuis.
Gerrit Matthezing neemt de beveiliging en de toegangscontrole voor zijn rekening.
Johan Hop zal begeleiding van de te bestellen steiger voor zijn rekening nemen.
Omdat er verder geen aanmeldingen komen verzoekt de voorzitter met klem om vooral
mee te doen met de werkzaamheden en zich op te geven als bouw vrijwilliger.
6. Jaarverslag 2010
Het jaarverslag van de secretaris wordt puntsgewijs door de voorzitter van commentaar
voorzien. Hij geeft aan dat er zich een leden daling aftekent die gestopt moet worden.
Hij dringt aan op een PR man die de vereniging weer op de kaart kan zetten.
Niemand dient zich aan.
Klaas Michelsen zegt dat het niet meer gebruiken van de acceptgiro tot veel ongenoegen
heeft geleid. De voorzitter zegt dat de volgende factuur weer zal zijn voorzien van een
acceptgirokaart.
Gerrit van Buuren zegt dat in het verleden regelmatig stukjes in de krant verschenen waar
de viswedstrijd uitslagen werden gepubliceerd. De voorzitter zegt dat er opnieuw gestart
gaat worden met stukjes in de krant maar dat dit gedaan moet worden door de PR man die
zich op dit moment nog niet heeft aangemeld.
Er wordt een suggestie gedaan om de website voor betalingen geschikt te maken. Er kan
dan via IDEAL o.i.d. worden betaald. Bert van Pijkeren zegt, als webmaster, dat hij dat kan
realiseren. De gedachte wordt door het bestuur meegenomen.
7. Financieel verslag
Wegens afwezigheid van de penningmeester, Bennie Beelen, behandelt Fons Wienk de
uitleg over het financiële verslag. Er volgen hierop geen verdere vragen.

Aart Vierhout vraagt of er in het afgelopen jaar een kas tekort is geweest. Fons beantwoord
de vraag en zegt dat e.e.a. is uitgezocht en opgelost.
De kas wordt wekelijks gecontroleerd en de kasgelden worden samen met de stukken aan
de penningmeester overhandigd.
8. Verslag kascontrole commissie.
De voorzitter geeft het woord aan Aard Vierhout als lid van de kascommissie.
Deze geeft aan dat de kas is gecontroleerd. Alles was prima in orde.
Het voorstel om de penningmeester en het bestuur te déchargeren wordt met algemene stemmen
aanvaard.

9. Benoeming nieuwe kascommissie.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren Schoonewelle en van Deenen.
Aart Vierhoud is reserve.

10. Begrotingvoor het verenigingsjaar 2012
Fons Wienk geeft een uitgebreid verslag van de begroting over het jaar 2012.
Alle items worden doorlopen en daar waar nodig van helder commentaar voorzien.
Vragen die over de begroting worden gesteld worden tot tevredenheid beantwoord.
11. Verkiezing bestuursleden
Volgens rooster zijn aftredend : Henk Lokhorst en Gerrit Matthezing.
Herkiesbaar hebben zicht gesteld: Henk Lokhorst.
De voorzitter neemt afscheid van Gerrit Matthezing als secretaris en ledenadministrateur.
Hij uit lovende woorden en overhandigt hem een prachtige bos bloemen en een waardevolle
boekenbon.
De voorzitter zegt dat Gerrit wel beschikbaar blijft voor de beveiliging, de toegangscontrole en
andere elektronica bij de vereniging.
De verkiezing van de volgende leden komen ter stemming.
De voorzitter vraagt of er iemand schriftelijk wil stemmen. Dat blijkt niet het geval.
Henk Lokhorst wordt gekozen en neemt de VBC op zich.
Fons Wienk wordt de nieuwe secretaris
Ron Karssen zal de ledenadministratie op zich nemen.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur al een lange tijd op zoek is naar een havenmeester ter
ondersteuning van Klaas Michelsen. Tot vreugde van de aanwezigen blijkt Dirk Schouten bereid om
als havenmeester aan te treden. Ook Klaas is daar zeer over te spreken.

12. Rondvraag
Klaas Michelsen vraagt wat er gedaan kan worden aan de boten die in de haven liggen zonder dat
daar huur voor wordt betaald. De voorzitter antwoord dat dit tijdens een komende
bestuursvergadering zal worden besproken maar dat strenge maatregelen worden genomen om
wanbetaling tegen te gaan. Gerrit Matthezing geeft aan dat per 1 maart van ieder jaar de
toegangskaarten worden geblokkeerd van alle huurders die op dat moment hun huur niet hebben
betaald.
Dirk Schouten vraagt informatie over een boot die op de kant ligt. Johan Hop antwoordt dat deze
boot al is toegewezen.
Bert van Pijkeren zegt dat hij graag zou willen dat mutaties voor de website vroeg genoeg worden
doorgegeven zodat deze tijdig op de website kunnen worden geplaatst.
Fons Wienk wil graag gestalte geven aan een bouwcommissie en vraagt om deelnemers.
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 21.30 uur de vergadering.

Opgemaakt te Harderwijk, op 12 mei 2011

Notulist
G. Matthezing

voorzitter
H. Vlietstra

