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VERSLAG ALV, 25 APRIL 2016 

 
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING                                           

VAN DE LEERDAMSE HENGELAARSVERENIGING DE SNOEK                 

GEHOUDEN OP MAANDAG 25 APRIL 2016 IN HET CLUBGEBOU W                     

_______________________________________________________________ 

Aanwezig:                                                                                                                                                

De Bestuursleden: Peter van der Linden, Jan Bruins, Kees Kool en Jaap Kolijn (notulist)                                                                                                                                   

De bijzondere leden:  Eddy Belder, Ton Carree en Nico Middag  

De dames: Elly Belder, Loes Groenenberg, Gerda Sjouken, Teunie Wintmulder en Janny Woelke  

De heren: Teus Bogerd, Arie Boot, Ursus de Boer, Dirk Groenenberg, H. Klijn, Ton van Kooten,  

Piet Landegge, John Quick, Kerst Sjouken, Cees Sprado en Joop Woelke  

Afwezig m.k.: Dirk-Jan Boer, Cor den Hartog, Heleen Kolijn, Loet Wintmulder                     

Aanvang: 20.03 uur  

Sluiting: 21.15 uur 

__________________________________________________________________________________ 

1. Opening en vaststelling van de agenda  

Voorzitter Peter van der Linden heet allen van harte welkom, in het bijzonder Erevoorzitter Eddy 

Belder, Erelid Ton Carree en Lid van Verdienste Nico Middag. Peter begint de vergadering met stil te 

staan bij de leden die ons na de vorige  Algemene Voorjaars Ledenvergadering zijn ontvallen. Zij 

worden staande, met een ogenblik stilte herdacht.  

Overleden in 2015:  

R.C. Broere 

S.J. van Bracht 

D. Smelt 

E.C.J. van der Wielen 

Overleden in 2016: 

A.M.H. van Ameijde 

H. Holtjer 

A. Looyen 

D.A. Usmany 

W. Vink 

 

Vervolgens geeft Peter een toelichting bij de agenda voor deze avond. Door vertraging bij de 

Gemeente Leerdam is de herinrichting van de haven uitgesteld, waardoor dit onderwerp niet 

afzonderlijk, maar bij “Mededelingen”zal worden besproken.  

Na de benoeming van de Kascontrolecommissie 2016 zal een agendapunt worden ingelast, waarbij 

twee leden in het zonnetje zullen worden gezet. 

2. Vaststellen van het verslag van de Najaarsledenvergadering, gehouden op 26 oktober 2015 

Alle leden hebben dit verslag ontvangen middels het laatst verschenen clubblad en de aanwezigen bij 

deze vergadering hebben het verslag en de jaarstukken bovendien ontvangen bij binnenkomst. Naar 

aanleiding van het verslag merkt Kerst Sjouken op dat het mooi zou zijn als aan de buitenzijde van het 

eiland wat grond kon worden weggebaggerd, want bij een lage waterstand liggen sommige huurboten 

nagenoeg aan de grond. De indruk bestaat dat er in de Linge langs het eiland nog moet worden 

gebaggerd. Peter van der Linden zegt toe dat het bestuur dit zal navragen bij het Waterschap. Arie 

Boot merkt op dat er wel voorzichtig moet worden gebaggerd omdat anders de beschoeiing van het 

eiland in gevaar komt.  

Ursus de Boer attendeert op de mogelijkheid om met jeugdwedstrijden uit te wijken naar Leerdam-

West. Kees Kool antwoordt dat de Jeugdcommissie dit al op de agenda heeft staan.  

Hierna wordt het verslag vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.  
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3. Ingekomen stukken en mededelingen  

Er zijn geen ingekomen stukken.  

Mededelingen:  

Peter van der Linden meldt dat op zaterdag 4 juni a.s. (een week na de Glasstadmars) op ons eiland 

opnieuw een Open Dag zal worden gehouden. Daarbij zal tevens aandacht worden beesteed aan het 

feit dat De Snoek dit jaar 85 jaar bestaat.  

De leden van de Jeugdcommissie hebben met succes de cursus Viscoach gevolgd. De 

Jeugdcommissie heeft deze winter ook weer een jeugdcursus georganiseerd. Er waren tien deelnemers 

en allen zijn geslaagd. Vorige week was de afsluitende praktijkavond aan de waterkant.  

Het bestuur heeft de mogelijkheid onderzocht om de oude verenigingsvlag te laten restaureren. Dit is 

een “onbetaalbare” aangelegenheid. We zullen van de oude vlag een goede foto laten maken en deze 

op ware grootte op canvas afdrukken.  

Na veel jaren trouwe dienst is Piet Hoekstra gestopt met het verhuur van onze boten. Het bestuur 

heeft Piet daarvoor inmiddels bedankt en omdat een vast adres voor de verhuur belangrijk is, is het 

bestuur verheugd dat Dirk Groenenberg bereid is gevonden dit over te nemen. 

 Naast de verenigingsvergunning zijn ook de dag- en weekvergunningen aangepast. De belangrijkste 

wijzigingen zijn dat alleen nog maar met één gewone hengel en de daarvoor aangewezen aassoorten 

mag worden gevist.  

Op initiatief van Kees Kool krijgen nieuwe leden in het vervolg een welkomstbrief met informatie 

over onze vereniging. Ze krijgen daarbij ook het laatst uitgegeven clubblad.  

Het bestuur is bezig met het oprichten van een nieuwe commissie: de Technische Commissie (TC). 

Deze nieuwe commissie krijgt tot taak om grotere projecten (nieuwbouw, verbouw en onderhoud) 

voor te bereiden en de uitvoering daarvan te coördineren. We bundelen in deze commissie de krachten 

van de Beheerscommissie Clubgebouw en de Havencommissie. We hebben vijf leden bereid 

gevonden om met elkaar invulling te geven aan de TC. Vanuit de Havencommissie zijn dat Kerst 

Sjouken en Tonny van Holten. Vanuit de Beheerscommissie Clubgebouw zullen Dirk Groenenberg en 

Joop Woelke zitting nemen en Piet Landegge is bereid gevonden om de nieuwe commissie te leiden. 

Dirk Groenenberg, Tonny van Holten, Piet Landegge en Joop Woelke hebben er twee maanden 

geleden voor gezorgd dat we op de haven weer over een goede, nieuwe en betaalbare evenaar kunnen 

beschikken.  

De herinrichting van de haven stond op de agenda omdat de gemeente nog voor de zomer een 

nieuwe beschoeiing wilde maken langs de Zuidwal. Die moest voor de bestaande beschoeiing komen, 

waardoor het afmeren en in- en uitvaren van de boten aan de kant van de Zuidwal erg moeilijk zou 

worden. Dat is niet wenselijk en dat hebben we met de gemeente besproken. De aannemer gaat een 

alternatief plan maken en zodra dat concreet is, praten we er opnieuw over. Vóór de zomer is niet meer 

haalbaar. Het kan nu op zijn vroegst in het najaar of begin van de winter. Voor de werkzaamheden 

moet een deel van de visboten worden geëvacueerd en dat zou het gemakkelijkst zijn als een deel van 

de boten toch op de kant ligt. Bestuur en Havencommissie willen die gelegenheid meteen gebruiken 

op de haven opnieuw in te delen. Desgevraagd antwoordt Peter dat nog geen data voor deze 

activiteiten bekend zijn.  

Peter van der Linden meldt dat, hoewel verderop in de agenda staat dat hij zich als voorzitter 

herkiesbaar stelt, hij dat niet meer voor een periode van drie jaar wil doen. Na vele jaren in het 

bestuur heeft hij er behoefte aan zich op andere zaken - waaronder een nieuwe studie -  te gaan richten. 

Hij stelt zich opnieuw beschikbaar maar aan het zoeken naar een andere voorzitter (notulist: en een 

nieuwe secretaris) moet prioriteit worden gegeven. 

4. Vaststellen “Jaarstukken 2015”  
Peter van der Linden verklaart zich verheugd dat er voor het eerst in jaren weer een jaaroverzicht is 

waarin bestuur en alle commissies inzicht geven van hun activiteiten in het verslagjaar. Leden die 

daarover vragen hebben, kunnen altijd terecht bij het bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                        

Penningmeester Jan Bruins geeft een toelichting bij het Financieel verslag 2015. De uitkomsten liggen 

in de lijn van voorgaande jaren en onder de begroting. Op de balans is het eigen vermogen aangepast 

in verband met de herziene waarden van het onroerend goed (WOZ). De ontvangsten en uitgaven zijn 
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gerubriceerd per commissie. Bij de Haven is de post water/elektra hoger dan voorgaande jaren omdat 

we naheffingen hebben gekregen. In het verleden werd het waterverbruik betaald door de gemeente, 

maar die berekent dat nu aan ons door. 

Kerst Sjouken doet verslag van de bevindingen van de Kascontrolecommissie 2015. Dirk-Jan Boer en 

hij hebben de stukken “doorgespit”en alles zag er goed uit. Conform het schrijven dat bij de 

jaarstukken is gevoegd, stelt de Kascontrolecommissie aan de Algemene Ledenvergadering voor de 

penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee unaniem in. 

5. Benoeming Kascontrolecommissie 2016  
Voorzitter Kerst Sjouken treedt automatisch af. Dirk-Jan Boer wordt nu voorzitter en reserve lid  

Ton van Kooten wordt nu lid van de Kascontrolecommissie 2016. Cees Sprado meldt zich aan als 

reservelid. 

Ingelast: Huldigingen  

Teunie Wintmulder is na vele jaren van grote inzet gestopt met de acquisitie van advertenties voor 

ons clubblad. Zij heeft dat stokje doorgegeven aan Kees Kool. Voor haar inzet wordt Teunie door het 

bestuur beloond met een cadeaubon en een grote bos bloemen.  

In het kader van het 85-jarig bestaan van onze vereniging stelt het bestuur de vergadering voor om 

Elly Belder te benoemen tot Lid van Verdienste. Meer dan 40 jaar heeft zij de vereniging ondersteund 

bij tal van activiteiten en al die tijd heeft zijn haar echtgenoot en onze Erevoorzitter Eddy Belder 

enthousiast ter zijde gestaan. De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel van het bestuur en Elly 

Belder ontvangt uit handen van Peter van der Linden en Jan Bruins een oorkonde en bloemen. 

Hierna wordt een pauze ingelast.  

6. Bestuursverkiezing  
Peter van der Linden meldt dat, hoewel verderop in de agenda staat dat hij zich als voorzitter 

herkiesbaar stelt, hij dat niet meer voor een periode van drie jaar wil doen. Na vele jaren in het 

bestuur heeft hij er behoefte aan zich op andere zaken - waaronder een nieuwe studie -  te gaan richten. 

Hij stelt zich wel opnieuw beschikbaar als voorzitter voor de periode tot aan de najaarsleden-

vergadering. Dit betekent dat aan het zoeken naar een andere voorzitter (notulist: en een nieuwe 

secretaris) prioriteit moet worden gegeven. 

- Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Peter van der Linden ( tot een voorzitter is gevonden). 

Nico Middag vraagt bevestiging dat Peter niet zal aftreden voor er een nieuwe voorzitter is. Peter zegt 

dat toe, onder de voorwaarde dat het geen drie jaar zal duren. Hierna stemt de vergadering unaniem in 

met de herbenoeming van Peter.                                                               

- Aftredend volgens rooster en herkiesbaar tot aan de najaarsledenvergadering: Peter van der Linden. 

Nico Middag vraagt bevestiging dat Peter niet zal aftreden voor er een nieuwe voorzitter is. Peter zegt 

toe dat hij de vereniging niet in de steek zal laten en hij vertrouwt erop dat het bestuur een goede 

oplossing zal vinden. Hierna stemt de vergadering unaniem in met de herbenoeming van Peter. 

- Aftredend en niet herkiesbaar: Arnold Rutjens en Gijs van Wijk.  

Gijs van Wijk moet om gezondheidsredenen afstand nemen en Arnold Rutjens heeft het (te) druk in 

zijn nieuwe werkkring. 

De conclusie van Peter van der Linden is dat we dringend op zoek moeten naar versterking van het 

bestuur. 

7. Ontwikkeling Veerwiel  
In de najaarsledenvergadering heeft het bestuur melding gemaakt van de adviezen van de 

Sportvisserijacademie. Daarbij werd baggeren op de Veerwiel sterk afgeraden. Zij beschouwen de 

Veerwiel als kraamkamer voor de Linge. De slechte vissteigers zijn allemaal verwijderd en de 

Sportvisserijacademie kan nieuwe steigers aanbrengen. Binnenkort hopen we contacten te leggen voor 

het aanbrengen daarvan. Uitbreiding van het aantal steigers is niet mogelijk vanwege de regels van 

Natura 2000.  
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Ursus de Boer vraagt of er iets zal worden gedaan aan de toegankelijkheid van de steigers ten behoeve 

van mindervaliden? Geantwoord wordt dat de afdeling Groenvoorziening van de 

Sportvisserijacademie daarnaar gaat kijken. Vermoedelijk wordt dat voor hen een examenwerkstuk. 

Kerst Sjouken merkt op dat er langs de provinciale weg takken in het water liggen en vraagt wat 

daarmee gaat gebeuren? Kees Kool antwoordt dat we deze willen laten liggen als schuilplaats voor de 

vissen. 

8. Herindeling Haven  
Dit is onder “Mededelingen” reeds besproken. 

9. Rondvraag  

Teus Bogerd vraagt of er een mogelijkheid is voor een verharde visplek langs de singels in Noord, 

zodat e.e.a. bereikbaar is met zijn elektrokar? Kees Kool en Peter van der Linden zeggen toe dat mee 

te nemen in het overleg met de gemeente.  

Nico Middag merkt op dat gemeente juist deze ochtend de waterdieptes aan de Eksterlaan heeft 

gemeten.  

Teus Bogerd vraagt of er weer karpers kunnen worden uitgezet in de Singels in Noord? Kees Kool 

antwoordt dat het waterschap daar geen voorstander van is. Eerst moeten er dan voorzieningen worden 

getroffen om te voorkomen dat de vis wegtrekt en de gemeente moet dan regelmatig het vuil 

verwijderen. Kees Kool spreekt de hoop uit dat aan het eind van dit jaar graskarpers kunnen worden 

uitgezet. Dirk Groenenberg vraagt of de sleutels van mensen die niets meer doen, ingenomen (kunnen) 

worden, want er zijn geen reservesleutels meer? Peter van der Linden zegt toe dat het bestuur daarin 

actie zal ondernemen.  

Cees Sprado vraagt of er al iets bekend is over de waterdieptes op de verschillende plaatsen in 

Leerdam-Noord? Kees Kool antwoordt dat daarover nog geen reactie van de gemeente is ontvangen. 

Wel is toegezegd dat de komende winter op een aantal plaatsen zal worden gebaggerd.  

Nico Middag vraagt of het bestuur iets weet over het baggeren van de Linge? Het gedeelte tussen de 

sluis bij Asperen en de Lingebrug is overgeslagen. Ton van Kooten merkt op dat er 400.000 kuub zou 

worden gebaggerd en het lijkt erop dat ze nu de restjes bij elkaar schrapen. Peter van der Linden zegt 

toe dat het bestuur actie zal ondernemen om informatie over het baggeren en de stand van zaken te 

krijgen. 

10 Sluiting  

Om 21.25 uur sluit Peter van er Linden de vergadering. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun 

belangstelling en wenst hen “veilig thuis”.  

 

 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld tijdens de Ledenvergadering op 24 oktober 2016 

 

 

 

Peter van der Linden, voorzitter                                           Jan Bruins, penningmeester/wnd. secretaris 


