Notulen van de 99e Algemene Ledenvergadering van HSV “DE SNOEK”
Datum:

29 mei 2017

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. Wienk, H. de Ruiter, R. Karssen, A. van Pijkeren,
H. Goelema, H. van Loo en A. Vierhout
Met kennisgeving afwezig: A. Knoet, J.H.T. Schoonewelle, A. Schoonewelle,
G. Mathezing en J. Westerink
Totaal aanwezige leden inclusief bestuursleden: 29
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij bedankt
de aanwezigen dat ze de moeite hebben genomen om bij de vergadering aanwezig
te zijn.
2. Mededelingen
De voorzitter herdenkt de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Zoals zeer
recentelijk ons Ere Lid Barend Bolder een man die veel voor de vereniging heeft
betekent. De vergadering houdt staande enkele ogenblikken stilte.
Ook dit jaar is de relatie met de gemeente goed te noemen, zo komen er nieuwe
vislocaties bij en mogelijke visplekken waar b.v. op stelconplaten kan worden gevist.
Komend voorjaar wordt hier verder met de gemeente over gesproken.
Bij de jeugd hebben we nu een zeer jonge viscoach Alie Alkasas.
3. Notulen van de 98e Algemene Vergadering
De notulen van de vergadering van 25 mei 2016 wordt voorgelegd.
Nadat er zowel tekstueel als inhoudelijk geen verdere op- of aanmerkingen worden
gemaakt worden de notulen vastgesteld.
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4. In- en uitgaande stukken
De secretaris deelt mee dat er dit jaar veel correspondentie is geweest met name
over de mail. Alle verenigingspost is ter inzage. Voor wie daar interesse in heeft
bestaat er de mogelijkheid om tijdens de pauze hier kennis van te nemen.
5. Jaarverslag 2016
Het voorwoord en de jaarverslagen worden puntsgewijs door de voorzitter van
commentaar voorzien.
Het afgelopen jaar zijn we geëindigd op 2304 leden.
6. Financieel verslag
De penningmeester, Bennie Beelen, behandelt puntsgewijs het financieel verslag. Er
volgen hierop geen verdere vragen.
7. Verslag kascontrole commissie.
Door omstandig heden kon J.H.T. Schoonewelle van de kascontrole commissie
heden avond niet aanwezig zijn. De heer A. Bakker is wel aanwezig en doet verslag
van de kascontrole, en leest het verslag voor. Hieruit blijkt dat de kas en de
administratie van de penningmeester is gecontroleerd, en dat alles prima in orde is
bevonden. En stelt voor de penningmeester en het bestuur van HSV de Snoek te
dechargeren over het jaar 2016.
Het voorstel om de penningmeester en het bestuur te dechargeren wordt met
algemene stemmen aanvaard.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren A. Bakker en H. Lokhorst. De
reserve is de heer R. Gans.
9. Begrotingvoor het verenigingsjaar 2017
De penningmeester geeft een uitgebreid verslag van de begroting over het jaar 2017.
Alle items worden doorlopen en daar waar nodig van helder commentaar voorzien.
10. Bestuursverkiezingen
Conform het rooster van aftreden moeten de Penningmeester, commissaris
wedstrijdzaken en commissaris VBC aftreden, de penningmeester en de
commissaris VBC zijn niet herkiesbaar. De commissaris wedstrijd zaken was
herkiesbaar en is opnieuw verkozen. De heer Beelen blijft tijdelijk de zaken van de
penningmeester waarnemen. De zaken van de VBC worden waargenomen door de
voorzitter. Blijven er twee vacatures penningmeester en commissaris VBC.
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11. Wat er verder ter tafel komt en rondvraag
•
•

•
•
•

De voorzitter geeft aan er een contributie verhoging van 1 euro komt volgend
jaar. Dit omdat de afdracht verhoogd is aan sportvisserij Nederland en er een
korting is vervallen.
De heer J. Westerink heeft middels een mail, een vraag ingebracht over het
niet gebruiken van de ligplaats. De meningen zijn hierover nog al verdeelt, en
besloten wordt om hierover in een aparte vergadering met de boot bezitters,
naar een oplossing te zoeken.
Kevin Willems vraagt om gewoon vast te houden aan de planning van
wedstrijdparkoersen. Hier wordt mee ingestemd.
Gerrit Worst vraagt of er kan worden afgestemd met Nijkerk over het wedstrijd
rooster. Ook hier wordt mee ingestemd.
Dirk Schouten wordt gevraagd om de bootvis wedstrijd weer te organiseren
met een reglement voor de bootvissers.

12. Sluiting
Nadat er geen vragen meer worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt,
bedankt de voorzitter iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.50
uur de vergadering.

Opgemaakt te Harderwijk, op 29 mei 2017

Notulist
A.J. Wienk
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voorzitter
H. Vlietstra

