
Notulen van de 94e Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK”

Datum: 30 mei 2012

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Harderwijk

Adres: Verenigingsgebouw duivenvereniging De Toekomst , Marie Curiestraat  3846 BW
te Harderwijk

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden:

H. Vlietstra, B. Beelen, A. Wienk, H. Lokhorst, H. de Ruiter, J. Rondhuis en R. Karssen

Met kennisgeving afwezig: G. Mathezing, J. Hop en J.H.T. Schoonewelle

Totaal aanwezige leden inclusief bestuursleden: 14

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij vindt het
bijzonder jammer dat er maar zo weinig leden de moeite hebben genomen om bij de
vergadering aanwezig te zijn. De voorzitter herdenkt de leden die ons het afgelopen jaar zijn
ontvallen. Hij noemt daarbij speciaal onze wedstrijdvisser Henk Beijen wiens vrouw
hedenmorgen is overleden. 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 de visrechten in de gemeente Ermelo per 01 januari eindelijk bij
de HSV de Snoek zijn terecht gekomen. Als eerste actie is in Ermelo dit jaar de schoonmaak
dag gehouden waarbij leden van de Snoek de viswateren hebben schoongemaakt.

Dirk Schouten vraagt hoe het zit met de vijvers bij s’Heerenlo. De VZ antwoord dat het
vijvers zijn die in privé bezit zijn en dat die niet onder het visrecht van de gemeente vallen.

Gisteren hebben ook een aantal leden van de vereniging in samen werking met de
gemeente en de brandweer de vijver bij De Wittenhagen leeg gemaakt. Er was een groot
zuurstof gebrek in de vijver waardoor al een aantal vissen waren gestorven. In het totaal zijn
er ± 300 karpers uitgehaald en in de andere vijvers in Harderwijk weer uitgezet.



3. Verkiezing jeugdcommissie

Door zijn drukke werkzaamheden was Ronald Franken niet meer instaat om alle commissie
werkzaamheden nog uit te voeren. Hierdoor heeft Jan Rondhuis die werkzaamheden al in de
afgelopen maanden waargenomen. Het voorstel is om Jan Rondhuis nu officieel te
benoemen als bestuurslid jeugdzaken. Het voorstel wordt aangenomen.

4. Notulen van de 93e Algemene Vergadering

De notulen van de vergadering van 12 mei 2011 wordt voorgelegd.

Nadat er zowel tekstueel als inhoudelijk geen op- of aanmerkingen worden gemaakt worden
de notulen vastgesteld.

5. In- en uitgaande stukken

De secretaris deelt mee dat er dit jaar veel correspondentie is geweest met de gemeente
een andere partijen i.v.m. de verhuizing naar de nieuwe locatie.

Alle verenigingspost is ter inzage Voor wie daar interesse voor heeft bestaat er tijdens de
pauze kennis van te nemen.

6. 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 bouwers van het nieuwe clubhuis, de fa.
Blommers en de steigers, de fa Visser.

Na veel plussen en minnen is de bouwvergunning van ons nieuwe clubgebouw uiteindelijk
door de gemeente goedgekeurd.

Zoals het er nu voorstaat zal de weg naar de nieuwe locatie pas verhard worden na de
bouwvak en kunnen we vermoedelijk pas in oktober aanvangen met de werkzaamheden op
de nieuwe locatie.

7. Jaarverslag 2011

Het jaarverslag van de secretaris wordt puntsgewijs door de voorzitter van commentaar
voorzien.

De prioriteit van de werkzaamheden van het bestuur heeft dit jaar uiteraard gelegen bij de
verhuizing. Hierdoor heeft het betuur bijna wekelijks bij elkaar gezeten om de stand van
zaken door te nemen.

Daarnaast is onze website helemaal ge update door onze webmaster Bert van Pijkeren het
bestuur bedankt Bert voor zijn prima werk.



Dit jaar is de ledenadministratie over genomen door Ron Karssen en is er voor het eerst
gewerkt met een automatische incasso. Na wat kinderziektes kunnen we nu wel stellen dat
dit een zeer geslaagde actie is geweest waar we zeker mee door gaan. Mede hier door is ons
leden bestand op pijl gebleven en verwachten weer te gaan stijgen met ons ledental.

8. Contributie 2013
De VZ heeft een voorstel om de contributie meer in overeenstemming te brengen met die
sportvisserij Nederland.
Het voorstel is om de jeugdleden te beperken tot de categorie 0 t/m 13 jaar en vanaf 14 jaar
tot 99 jaar als seniorleden.(vanaf 100 contributie vrij)
De contributie bedragen die daar bij horen zijn: Jeugdleden per incasso 16 euro

Seniorleden per incasso 30 euro
Wil men per acceptgiro/contant en of overmaken betalen komt er 3,50 euro aan
administratie kosten bij.
Daarnaast doet de VZ het voorstel om het liggeld voor de boten te verhogen in 2013 tot 80
euro en in 2014 naar 100 euro.
De vergadering kan zich vinden in de contributie voorstellen echter wordt er wel gesteld dat
er voor de verhoging van het liggeld voor 2014 een aparte vergadering met de bootbezitters
moet worden gehouden medio augustus van dit jaar. Het bestuur stemt hiermee in.

9. Financieel verslag

De penningmeester, Bennie Beelen, behandelt puntsgewijs het financieel verslag. Er volgen
hierop geen verdere vragen.

10. Verslag kascontrole commissie
De penningmeester geeft uitleg over de wijzigingen in de kascontrole commissie.
Alle aanwezigen kunnen zich hier in vinden.

De voorzitter geeft het woord aan Dirk Schouten 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.
11. Benoeming nieuwe kascommissie

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren J.H.T. Schoonewelle en Dirk Schouten, A. van
Pijkeren is reserve.

12. Begrotingvoor het verenigingsjaar 2012

DE penningmeester  geeft een uitgebreid verslag van de begroting over het jaar 2013.
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 2013.



13. Rondvraag

Dhr. A. van Pijkeren vraagt of hij een verhaal van de VBC kan krijgen voor de website H. Lokhorst zal
hierna kijken.

14. 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 30 mei 2012

Notulist Voorzitter
A.J. Wienk H. Vlietstra


