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Najaarsledenvergadering 27 oktober 2014 

VERSLAG VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING VAN 

LHV DE SNOEK 

GEHOUDEN OP MAANDAG 27 OKTOBER 2014 

IN HET CLUBGEBOUW, PRINS BERNHARDSTRAAT 4, 

LEERDAM 
 

AANWEZIG 
De bestuursleden: 

P. v.d. Linden, E. Belder, J. Bruins, J. Kolijn en C. Kool 

De bijzondere leden:  

A. Carree, C. den Hartog en G. van Wijk 

De leden:  

D.J. Boer, U. de Boer, J. Diependaal, Mw. H. Elvers, A. Groen, D. Groenenberg, Mw. L. Groenenberg, 

A. Hendriks,  P. Horsting, F. Janssen, B. Kars, H. Klijn, T. van Kooten, P. Kroon, P. Landegge, R. van Meurs,  

K. Middag, J. Quick, A. Rutjens, Mw. G. Sjouken,  K. Sjouken, W. van Tol, R. Verbeek, J. Woelke en 

H. Zwijnenburg 
Met kennisgeving afwezig:  

C. Elvers en Mw. H. Kolijn- van Vendeloo 

Notulist:  Jaap Kolijn 
Aanvang: 20.08 uur 

Sluiting:  22.10 u. 

 
1. Opening 

Voorzitter Peter van der Linden heet allen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor 

Erevoorzitter Eddy Belder en voor de ereleden, leden van verdienste en commissieleden. Hij wijst erop dat 

de agenda voor deze avond is gepubliceerd in de recente uitgave van het clubblad. Hoofdschotel van de 

agenda is ongetwijfeld de begroting voor 2015 met de vaststelling van de contributies en liggelden voor het 

komende jaar. Daarnaast is het bestuur verheugd dat zij deze avond twee kandidaat bestuursleden kan 

voordragen: Arnold Rutjens en Gijs van Wijk. Het bestuur begint daarmee na lange tijd weer op sterkte te 

komen en dat is in deze tijd van schaarste aan vrijwilligers best bijzonder.  

 

2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 28 april 2014 

Het verslag wordt pagina na pagina doorgelopen. Naar aanleiding van pagina 4 vraagt K. Sjouken naar het 

onderzoek van de Leerdamse viswateren, dat door twee studenten zou worden gedaan. Geantwoord wordt 

dat dit onderzoek is afgerond, maar dat wij het rapport nog niet van de gemeente Leerdam hebben 

ontvangen. We gaan daarover echter wel spoedig in gesprek.  

Met dank aan de notulist wordt het verslag vervolgens ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

In een recent binnengekomen e-mail vraagt G. Blom om aandacht voor het viswaterbeheer in de 

gemeentewateren. Peter van der Linden merkt op dat het bestuur blij is met dergelijke berichten. Nu het 

bestuur weer op sterkte is gaan we meer tijd en aandacht besteden aan het viswaterbeheer. Daarbij is extra 

hulp nog steeds van harte welkom. In dit verband is ook het eerder genoemde rapport van de twee 

studenten, in combinatie met het Kort Visserijkundig Onderzoek van twee jaar geleden, van belang. 

P. Horsting merkt op dat de karperstand in Leerdam heel slecht is. In het Recht van Ter Leede zitten veel 

graskarpers, maar geen gewone karpers. Peter van der Linden antwoordt dat hij in de pauze graag met de 

heer Horsting over dit probleem van gedachten wil wisselen. De heer Den Hartog merkt op dat het 

probleem ingewikkeld lijkt, maar dat baggeren door de gemeente een eerste vereiste is.  

 

Ton van Kooten heeft De Snoek vertegenwoordigd bij het NK. Ton van Kooten merkt op dat hij 400km. 

heeft gereden om in het Margrietkanaal vijf gram vis te vangen. Het was daar zeer moeilijk vissen, ook 

door de drukke scheepvaart, maar de winnaar had toch nog 14 kilogram. Peter van der Linden merkt op dat 

het gebruikelijk is dat leden die de vereniging vertegenwoordigen bij een NK daarvoor een attentie krijgen. 
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Deze wordt tijdens de vergadering aan Ton van Kooten uitgereikt. Deze antwoordt dat hij volgend jaar 

zeker weer aan de voorselectie zal deelnemen en dat er inmiddels nog twee andere belangstellenden zijn. 

Peter van der Linden roept andere belangstellenden op zich te melden bij Ton van Kooten. 

Mutaties in de commissies: 

Ursus de Boer is door het bestuur benoemd tot lid van de Havencommissie. Peter van der Linden heet hem 

van harte welkom. Rob van Meurs is om gezondheidredenen gestopt bij de Havencommissie. Peter van der 

Linden bedankt hem voor zijn inzet en zegt toe dat het afscheid in een kleiner verband nog verdere 

aandacht zal krijgen. 

Martin Groenenberg stopt aan het eind van het jaar met de Jeugdcommissie. Arie van den Oever gaat nog 

een jaar door. Kees Kool gaat helpen de Jeugdcommissie nieuw leven in te blazen. Kees Kool merkt op dat 

het vinden van nieuwe mensen erg moeizaam gaat. Het bestuur roept allen op (mogelijke) kandidaten bij 

haar te melden.  

Dirk Groenenberg stopt met het Recreantenvissen en Loes  Groenenberg heeft aangegeven te stoppen met 

de Dameswedstrijden, wegens gebrek aan belangstelling. Dirk Groenenberg voegt daaraan toe dat ook 

Tonnie van Holten stopt met de organisatie van wedstrijden voor de recreanten.  

Peter van der Linden antwoordt dat het bestuur blij is dat voornoemde leden zich de afgelopen jaren voor 

de wedstrijden hebben ingezet en het bestuur gaat zich inspannen om nieuwe kandidaten voor het 

organiseren van deze wedstrijden te vinden, want wedstrijden vormen toch een wezenlijk onderdeel van 

een hengelsportvereniging.  

G. Horsting vraagt hoeveel zaterdagen worden besteed aan het jeugdvissen? Kees Kool antwoordt dat de 

wedstrijden altijd doordeweeks (op woensdag) zijn. De heer Horsting zegt toe daarover te zullen nadenken. 

Peter van der Linden merkt op dat we nu officieel van de Gemeente Leerdam bericht hebben ontvangen dat 

we mogen vissen in de spoorput.  

Om te proberen het viswaterbeheer weer beter op de kaart te krijgen heeft het bestuur gesproken met de 

heer Aangeenbrug, die de leiding van de Viswaterbeheercommissie op zich had genomen na het vertrek 

van Otto Buitendijk. Helaas heeft de heer Aangeenbrug door drukke werkzaamheden niet voldoende 

gelegenheid voor de Viswaterbeheercommissie. Arnold Rutjens en Kees Kool gaan samen proberen de 

commissie weer op poten te zetten. Belangrijk is daarbij dat we het rapport van de studenten in handen 

krijgen en weer met de gemeente in gesprek raken over het viswaterbeheer.  

Vervolgens wijst Peter van der Linden erop dat de Veerwiel is afgezet omdat er veel bomen op omvallen 

staan. De situatie is daar uiterst gevaarlijk. De structurele oplossing is het kappen van een groot deel van 

die slechte, grote bomen. Het verkrijgen van een kapvergunning heeft veel voeten in de aarde gehad omdat 

daarvoor toestemming van de eigenaar (de Baron Van Boetzelaer) noodzakelijk is en het adres van de 

Baron was niet meer te vinden. Inmiddels is dat probleem opgelost en heeft de Baron ook schriftelijk de 

eerder gemaakte afspraken over huur en het onderhoud van de Veerwiel en de Munnikenwiel bevestigd. 

Het is nu nog een kwestie van enkele weken, totdat we de kapvergunning ontvangen.  

Arnold Rutjens voegt daaraan toe dat de oudere bomen worden gekapt, waardoor de jongere bomen meer 

ruimte krijgen en eventueel zullen ook jonge bomen worden terug geplant. Gijs van Wijk merkt 

desgevraagd op dat het bedrijf van Ron Esman voor een redelijk bedrag de boel zal herinrichten en dat we 

er zelf niet veel aan hoeven te doen. Als de herinrichting gereed is, zullen we rond de Veerwiel nieuwe 

vissteigers moeten maken en daarvoor kunnen we best een aantal vrijwilligers gebruiken. 

Peter van der Linden voegt daaraan toe dat bij de Munnikenwiel nieuwe boeien zijn gelegd. 

Peter van der Linden meldt vervolgens dat het bestuur heeft besloten dat op de haven de zondagsrust moet 

worden gerespecteerd. Dat houdt in: Geen werkzaamheden aan boten op zondag. 

Gijs van Wijk onderschrijft dat: Leerdam kijkt naar ons en klachten over werken op zondag kan voor 

problemen zorgen.  

Jan Bruins vult dat aan: We hebben voor de meeste opstallen een vergunning, maar er worden ook 

opstallen gedoogd, waarvoor geen vergunning is. De gemeente zal hierin geen actie ondernemen zolang er 

geen klachten komen. 

D. Groenenberg merkt op dat het laten dichtvallen van het hek ook een verstoring van de zondagsrust kan 

betekenen. Peter van der Linden antwoordt dat we dat zullen verhelpen als dat op een eenvoudige wijze 

kan.  

Peter van der Linden meldt dat in het bestuur is gesproken over de mogelijkheid om de huurboten vrij te 

geven voor de leden. We missen dan misschien wat huurinkomsten, maar we doen er wellicht veel leden 

een plezier mee. In de volgende ledenvergadering hopen we er op terugkomen. 



3 

 

Najaarsledenvergadering 27 oktober 2014 

De heer Horsting merkt op dat bij sommige verenigingen de leden verplicht enkele dagen per jaar moeten 

werken. Geantwoord wordt dat dit gegeven bekend is, maar dat het tot nu toe bij onze vereniging niet 

noodzakelijk is gebleken. 

 

Hierna wordt een pauze van een kwartier ingelast. 

 

Na de pauze wijst Peter van der Linden op de Oud-Hollandse Kerstfair die op 12 december a.s.  van  

15.00 tot 21.00 uur langs de Zuidwal en op ons eiland zal worden gehouden. Er komen marktkramen te 

staan. Op het eiland gaan wij Glühwein serveren. Arnold Rutjens is namens De Snoek contactpersoon voor 

de organisatie. Als het weer meewerkt, kan dit een gezellig evenement worden.  

 

4. Begroting 2015 

Vaststellen van contributies en havengelden 

Jan Bruins wijst op de begroting die de leden bij binnenkomst hebben ontvangen en die ze ook vooraf bij 

hem konden aanvragen. Het is een begroting zoals we de laatste jaren gewend waren. We ontkomen echter 

niet aan een verhoging van de contributies en liggelden. De contributies voor alle senioren gaan met € 1 per 

jaar omhoog. De liggelden zullen – na een periode van drie jaar – met circa 4% worden verhoogd. Dit is 

nodig met het oog op de gestegen kosten (inflatiecorrectie) en door het feit dat we bij de kleinere 

ligplaatsen met leegstand te maken hebben. Daarnaast zijn er in de begroting extra uitgaven gepland voor 

het jeugdvissen en het viswaterbeheer. 

De verwachte ontvangsten wijken niet veel af van voorgaande jaren. Er wordt wel gekeken naar het creëren 

van meer grotere ligplaatsen ten koste van wat kleinere, Maar langs de Zuidwal kunnen geen 

bredere/langere boten liggen.  

F. Janssen wijst erop dat de kosten voor gas en elektriciteit mogelijk omlaag gaan. Jan Bruins antwoordt 

dat hij daarop niet durft te rekenen, want een strenge winter levert meteen een ander beeld op.  

T. van Kooten vraagt naar de stijgende communicatiekosten? Jan Bruins antwoordt dat deze kosten in het 

verleden verspreid waren over verschillende onderdelen en dat hij ze nu bij elkaar heeft gebracht.  

H. Zwijnenberg merkt op dat bij de Jeugdcommissie geen inkomsten staan, alleen maar uitgaven. In het 

verleden werden wedstrijden gesponsord, waardoor er ook inkomsten waren. Jan Bruins antwoordt dat er 

op dit moment geen sponsors voor het jeugdvissen zijn en dat we van de jeugdleden geen extra bijdrage 

willen vragen om het niet onaantrekkelijker te maken om mee te doen aan de wedstrijden.  

Hierna stemt de vergadering in met de Begroting 2015 en met de voorgestelde contributies en liggelden. 

 

5. Benoeming bestuursleden A.A. Rutjens en G. van Wijk 

Peter van der Linden merkt op dat Gijs van Wijk op verzoek van het bestuur weer is teruggekeerd in het 

bestuur. Het bestuur vond dit zeer wenselijk omdat er op de haven veel veranderingen op komst zijn, onder 

meer doordat we met de gemeente moeten gaan praten over het inpassen van het eiland in de Glasroute en 

over een (gedeeltelijke) openstelling van het eiland. Het bestuur is verheugd dat Gijs van Wijk positief op 

haar verzoek heeft gereageerd. De communicatie tussen bestuur en haven is daardoor al verbeterd. Wij 

vragen uw toestemming om Gijs van Wijk in het bestuur te benoemen.  

Een welgemeend applaus is daarop het antwoord. 

Arnold Rutjens heeft spontaan gereageerd op een brief met een oproep voor versterking van het bestuur, 

die wij in het voorjaar aan alle leden hadden gestuurd. Hij heeft nu een tijdje meegelopen en heeft al een 

paar zaken opgepakt. Wij zijn daar blij mee en vragen u zijn benoeming te bekrachtigen met applaus.  

Arnold zich voor aan de vergadering en ook hij wordt met een luid applaus benoemd in het bestuur.  

 

6. Huurovereenkomst Haven 

Peter van der Linden resumeert dat vorige maand de huurovereenkomsten voor het eiland en voor de 

steigers zijn getekend. We hebben nu overeenkomsten voor de duur van tien jaar, die daarna automatisch 

voor onbepaalde tijd worden verlengd. De opzegtermijn bedraagt twee jaar. De besprekingen met 

wethouder Teus Meijdam verlopen aanzien beter dan de gesprekken met zijn voorganger. Daar zijn we blij 

mee en dat heeft een goed resultaat opgeleverd. We moeten nu met de gemeente in gesprek over de eerder 

genoemde punten. Vanuit het bestuur zijn daarvoor drie mensen aangewezen: Jaap Kolijn, Gijs van Wijk 

en Peter van der Linden. We verwachten dat deze gesprekken de komende winter zullen plaatsvinden. Via 
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het clubblad, onze website en evt. in de Voorjaarsledenvergadering zullen wij u daarvan op de hoogte 

houden. gebeuren.  

Desgevraagd antwoordt Jan Bruins dat in het contract is opgenomen dat de gemeente bij opzegging 

medewerking moet verlenen aan het verkrijgen van een andere plaats voor de haven en de steigers, 

eventueel in een andere gemeente. Jaap Kolijn voegt daaraan toe dat er over tien jaar – door de geplande 

gemeentelijke herindelingen/samenvoegingen – een heel andere situatie zal zijn ontstaan. 

 

7. Rondvraag 

De heer Hendriks spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat Dirk Groenenberg stopt met het organiseren 

van recreantenwedstrijden. Hij vraagt of er al gegadigden voor de organisatie zijn? Het bestuur antwoordt 

ontkennend en zegt toe hieraan aandacht te zullen besteden.  

Mevrouw Elvers vraagt  waarom Theo van Hoogdalem nog steeds in het bezit is van sleutel 3 van de 

haven? Het antwoord luidt dat hij door zijn verblijf in het buitenland nog niet in de gelegenheid was de 

sleutel in te leveren. 

Ursus de Boer vraagt naar de mogelijkheid van internet/wifi op de haven? Jan Bruins antwoordt dat 

daarnaar wordt gekeken. 

Naar aanleiding van de rondvraag van de Voorjaarsledenvergadering vraagt Dirk Groenenberg of er nog is 

gekeken naar de (te) grote boot in de haven? Peter van der Linden antwoordt daar er met de eigenaar 

afspraken waren gemaakt waaraan niet valt te tornen. Dirk Groenenberg antwoordt dat dit de reden is dat 

hij stopt met de organisatie van de recreantenwedstrijden. Arnold Rutjens stelt voor daarover nog eens te 

praten.  

Dirk Groenenberg merkt vervolgens op dat er af en toe op de haven wordt overnacht. Dit schijnt vooral te 

gebeuren als de Limburgers komen. Het bestuur is met deze situatie niet bekend en gaat daar naar kijken. 

R. Verbeek merkt op dat het lijkt op willekeur dat die (te) grote boot mag blijven liggen. Peter van der 

Linden antwoordt dat er een verkeerde beslissing is genomen en dat die niet valt terug te draaien.  

R. Verbeek adviseert het bestuur daar nog eens goed naar te kijken.  

 

8. Sluiting 

Peter van der Linden bedankt allen voor hun komst en de bijdragen aan de discussies. 

Om 22.10 uur sluit hij de vergadering,  

 

Aldus vastgesteld te Leerdam op ………………………………………………..………20... 

 

 

 

 

 

 

P.B. van der Linden, voorzitter                    H.J.A.H. Bruins, penningmeester/wnd. secretaris 


