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VERSLAG  VAN DE ALGEMENE  LEDENVERGADERING VAN            

LHV DE SNOEK                                                                              

GEHOUDEN OP WOENSDAG  29 APRIL 2015                                      

IN HET CLUBGEBOUW 

Aanwezig:                                                                                                                                  
De bestuurleden:  Eddy Belder, Jan Bruins, Kees Kool, Peter van der Linden 
(voorzitter), Arnold Rutjens en Gijs van Wijk 
De damesleden: E. Belder, L. Groenenberg, G. Sjouken en J. Woelke. 
De heren: A. Carree, A. Groen. Groenenberg, C. den Hartog, J. Hendrikse, H. Klijn, 
K. Middag, J. Quick, K. Sjouken, T. van Kooten, J. Woelke en H. Zwijnenburg 
Aanvang: 20.05 u. 
Sluiting: 21.20 u.  
Afwezig met kennisgeving:  Heleen en Jaap Kolijn 
___________________________________________________________________                                                                                                    

1. Opening en vaststelling agenda  
Voorzitter Peter van der Linden opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom. 
Hij begint met aandacht te vragen voor de leden die ons sinds de laatste 
ledenvergadering zijn ontvallen: 

J.B. Boon 
N. van Dam 

J.B. de Groot 
J. de Heus 

A.C. Heykoop 
H.J.L. van Luijk 
D.W. Zeinstra 

Zij  worden – staande – met een ogenblik stilte herdacht. 
 
De agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld conform het voorstel zoals dat 
in het clubblad is gepubliceerd. Punt 8. “Nieuwe regeling voor de wedstrijden e.d.” 
wordt behandeld bij agendapunt 3: Ingekomen stukken en Mededelingen. 
 
2. Vaststellen van het verslag van de Najaarsledenvergadering van 27 

oktober 2014 
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het bedrijf van Ron Esman wel 
de kap op de Veerwiel heeft verricht, maar dat nog geen afspraken zijn gemaakt over 
de herinrichting.  
Naar aanleiding van pag. 13 (Overnachting Limburgers) wordt opgemerkt dat er door 
de Limburgers niet wordt overnacht op onze haven. 
Hierna wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen  
Er zijn geen ingekomen stukken.  
Peter van der Linden geeft een overzicht van de activiteiten en huidige samenstelling 
van de verschillende commissies. 
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Viscommissie 
Er is voor 2015 toch een uitgebreid programma tot stand gekomen dat op onze 
website staat vermeld. 
Jeugdcommissie 
Na een onderbreking van een aantal jaren heeft er in het voorjaar van 2015 weer een 
jeugdcursus plaatsgevonden.  
Viswaterbeheer 
De huidige leden hebben bij Sportvisserij Nederland een cursus “Viswaterbeheer” 
gevolgd. Er staat een gesprek gepland met de Gemeente Leerdam over het 
viswaterbeheer binnen de gemeente. De commissie Viswaterbeheer houdt zich ook 
bezig met de plannen voor de herinrichting van de Veerwiel. 
Clubgebouw 
De bestrating rondom ons clubgebouw is aangepast, waardoor het parkeren 
aanzienlijk is verbeterd. 
Haven 
In 2014 zijn de huurcontracten voor eiland en steigers getekend. We hebben een 
afspraak met de Gemeente Leerdam over een Quick Scan t.a.v. het eiland. De 
initiatieven voor het gesprek liggen bij de gemeente. 
Clubblad 
Er hebben zich na onze oproep in het clubblad drie nieuwe bezorgers gemeld, te 
weten Henri Zwijnenburg (voor Asperen), Dirk Groenenberg en Ria van Arnhem 
(beiden voor Leerdam). 
 
Peter van der Linden geeft vervolgens een toelichting bij de nieuwe regels voor het 
plannen van wedstrijden (vanaf de oevers) met ingang 1 januari 2016.  
Verder meldt Peter dat met ingang van 1 januari 2016 de “Visplanner App” ook geldig 
is om aan te tonen dat men in een bepaald water mag vissen. Bezitters van een 
Vispas kunnen daarom vanaf komend jaar beslissen of zij al dan niet de papieren 
versie van de “Grote lijst van Viswateren” willen ontvangen. Zij moeten zelf bij 
Sportvisserij Nederland melden als zij de papieren versie niet langer willen 
ontvangen. 
 
4. Vaststellen Jaarstukken 2014 
Peter van der Linden deelt mede dat het verslag van de Kascontrolecommissie door 
omstandigheden nog niet beschikbaar is. Dit zal behandeld worden in de 
Najaarsledenvergadering. 
Vervolgens licht Penningmeester Jan Bruins het financieel verslag toe. Hij wijst erop 
dat het relatief grote overschot is ontstaan door de veel lagere bestuurskosten, met 
name door het verplaatsen van de Kaderavond. Het bestuur onderzoekt een nieuwe 
invulling voor deze activiteiten. In ieder geval blijft de Kadervisdag gehandhaafd.  
Het ogenschijnlijk tekort op de contributie-inkomsten wordt verklaard door het feit dat 
in 2014 de correctie van de minder ontvangen contributies in 2013 heeft 
plaatsgevonden (€ 1344,=). Dit bedrag verklaart ook het verschil. 
Na pagina gewijze behandeling komen er geen vragen of opmerkingen uit de 
vergadering en de vergadering gaat met het financieel verslag akkoord. 
 
5. Benoeming Kascontrolecommissie 2014 
De Kascontrolecommissie 2015 bestaat uit Dirk-Jan Boer (voorzitter), Kerst Sjouken 
(lid) en Ton van Kooten (reserve lid). 
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6. Bestuursverkiezing 
Er is nog steeds een vacature voor een secretaris, die dit jaar statutair aftredend is. 
De functie wordt voorlopig ingevuld door Jan Bruins met assistentie van Jaap Kolijn. 
Het bestuur gaat zich inspannen om dit jaar een nieuwe secretaris te vinden. 
 
Ons bestuurslid en Erevoorzitter Eddy Belder is statutair aftredend en niet 
herkiesbaar. Peter van der Linden staat stil bij de bijzondere verdiensten die Eddy 
Belder gedurende een periode van meer dan 40 jaar voor onze vereniging heeft 
gehad. Hij onderstreepte deze woorden met een fraaie bos bloemen voor Elly Belder 
(de stille kracht op de achtergrond), een heerlijke vloeibare traktatie voor Eddy en 
een diner bon voor hen beiden. 
 
7. Plannen voor de Veerwiel 
Peter van der Linden geeft een toelichting bij de kapactiviteiten rondom de Veerwiel, 
mede noodzakelijk geworden door de staat van een flink bomen, die op omvallen 
stonden, waardoor we zelfs de Veerwiel tijdelijk moesten afsluiten. 
Het bestuur beraadt over de toekomstplannen voor de Veerwiel en vraagt de 
vergadering naar om suggesties voor de herinrichting.  
Vanuit de vergadering werden ideeën geopperd als: 

- Een karperpunt, 
- Uitzetten van vis 
- Vissteigers ook langs de dijk 

Het bestuur maakt aansluitend melding van de contacten met de Sportvisserij 
Academie in Gorinchem over mogelijk bodemonderzoek, dieptemeting, 
groenvoorzieningen, baggeropties e.d. 
Penningmeester Jan Bruin benadrukt dat er voor de uitvoering van plannen eerst een 
kostenplaatje moet zijn en vooral overeenstemming moet zijn bereikt met de Baron 
Van Boetzelaer. Daarnaast kunnen ook eventuele subsidieregelingen 
doorslaggevend zijn bij toekomstige beslissingen. 
 
8. Rondvraag 
Nico Middag vraagt hoe de Linge verder wordt uitgebaggerd? Peter van der Linden 
antwoordt dat daarover geen gegevens beschikbaar zijn. Vanuit de vergadering 
wordt opgemerkt dat er vanaf Asperen gezogen zal worden. Het bestuur heeft hierop 
geen enkele invloed.  
Dirk Groenenberg vraagt waar de clubvlag is gebleven? Eerder is ooit besloten om 
deze in een kast of achter glas tentoon te stellen. Het bestuur zal deze opmerking ter 
harte nemen en nagaan of de vlag nog gerestaureerd kan worden. 
Kees Kool vraagt of er – i.v.m. de overlast van ganzen – een nieuwe kat op de haven 
komt? Hierop wordt ontkennend geantwoord. 
  
9. Sluiting 

Peter van der Linden bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng bij de discussies. 
Biedt alle aanwezigen nog een consumptie aan en sluit de vergadering 
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Aldus vastgesteld te Leerdam, op                    …………………………………………. 

 

 

Getekend: 


