
VERSLAG VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING VAN 

LHV DE SNOEK 

GEHOUDEN OP MAANDAG 24 OKTOBER 2016 

IN HET CLUBGEBOUW, PRINS BERNHARDSTRAAT 4, LEERDAM 

 

Aanwezig de bestuursleden: Peter van der Linden, Jan Bruins, Jaap 

Kolijn en Kees Kool. 

De bijzondere leden:  Eddy Belder, Elly Belder, Ton Carree, Cor den 

Hartog en Nico Middag. 

De leden: W. Boei, M. de Boer, T. van Bruggen, P. van Doorenmalen, C. 

Elvers, 

Mw. L. Elvers, D. Groenenberg, mw. L. Groenenberg, T. van Holten, T. 

van Hoogdalem, Mw. P. van Hoogdalem, H. Klijn,T. van Kooten, P. 

Landegge, R. van Meurs, L. van Otterloo, J. Quick, T. Sanders, K. 

Sjouken, mw. G. Sjouken, C. Sprado, W. van Tol, J. Woelke en mw. J. 

Woelke 

Afwezig met kennisgeving: Arie Boot, Lambert Jansen en Heleen 

Kolijn-van Vendeloo 

Notulist: Jaap Kolijn 

Aanvang:  20.00 uur 

Sluiting:    21.35 uur 

1. Opening. 

Voorzitter Peter van der Linden heet allen van harte welkom op deze 

Najaarsledenvergadering, één dag voor de 85e verjaardag van onze 

vereniging. Een speciaal welkom is er voor erevoorzitter Eddy Belder, 

erelid Ton Carree en de leden van verdienste Elly Belder, Cor den 

Hartog en Nico Middag. Peter geeft aan een ogenblik te willen stilstaan 

bij het overlijden van Gerrit van Holten op 60-jarige leeftijd op 3 oktober 

jl. Ondanks zijn slepende ziekte was Gerrit altijd aanwezig op onze 

haven. Met een minuut stilte herdenkt de vergadering staande Gerrit van 

Holten. 

 

2.  Agenda. 

Peter neemt de agenda door, die staat afgedrukt in het laatstverschenen 

clubblad. Er zal deze vergadering ook een bestuursvergadering 



plaatsvinden omdat Kees Kool heeft aangegeven de rol van Peter als 

voorzitter te willen overnemen. De vergadering reageert hierop met een 

luid applaus. Peter meldt dat statutair is vastgelegd dat over personen bij 

voorkeur schriftelijk moet worden gestemd. De vergadering geeft aan dat 

er in dit geval ook door handopsteking mag worden gestemd omdat er 

geen tegenkandidaten zijn.  

3. Vaststellen van het verslag van de Algemene 

Ledenvergadering gehouden op maandag 25 april 2016 

Het verslag wordt doorgelopen. Er zijn geen opmerkingen en het verslag 

wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.  

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken, behoudens een stuk voor de begroting 

en dat zal onder het desbetreffende agendapunt worden besproken. 

 

Naar aanleiding van de vraag uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

van Teus Bogerd over de mogelijkheid van een verharde visplek langs 

de singels in Leerdam-Noord geeft Peter van der Linden aan dat de 

Viswaterbeheercommissie (VBC) daarover met de Gemeente Leerdam 

in gesprek is, maar de gemeente wil wellicht een visplek voor invaliden 

en die moet aan heel veel voorschriften voldoen. De tweede vraag in de 

ALV ging over het uitzetten van graskarpers in de singels. Dit jaar zal dat 

niet meer lukken, maar we zijn er wel voorstander van en we dringen er 

op aan. 

Cor den Hartog vraagt naar het baggeren van de singels in Noord? Peter 

antwoordt dat bagger niet het probleem blijkt te zijn. Het heldere water 

veroorzaakt een sterke toename van de plantengroei. Dat kan – voor 

een deel – worden opgelost met maaien, dat nu ook regelmatig 

plaatsvindt, maar een proef met graskarpers kan zeker meer effect 

hebben.  

De derde vraag in de ALV ging over het inleveren van sleutels, Zowel 

Dirk Groenenberg als Peter van der Linden hebben onlangs sleutels 

terug ontvangen.  

De VBC heeft metingen gedaan naar de waterdieptes in Noord en op 

veel plaatsen staat behoorlijk water, maar de waterplanten zorgen voor 

de problemen. Cor den Hartog is het daar niet helemaal mee eens en 

afgesproken wordt daarover in de pauze verder van gedachten te 

wisselen. 



Nico Middag vraagt naar het baggeren van de Linge? Geantwoord wordt 

dat dat is inmiddels is voltooid en dat het gat bij Heukelum is gevuld. Het 

gebied is aardig gemaakt, maar het gerucht gaat dat men de ingang 

weer wil afsluiten. Waarschijnlijk komt er wel een brug over de invaart en 

voor de visstand op de Linge is het belangrijk dat het open blijft 

Peter meldt verder dat de vereniging dit jaar weer een zeer geslaagde 

Open Dag heeft gehouden en er bestaan plannen om dat jaarlijks te 

doen. Het bestuur heeft dit voorjaar besloten tot de oprichting van een 

Technische Commissie (TC) onder leiding van Piet Landegge. In deze 

commissie zitten onder meer de Beheerder van het clubgebouw en de 

Havenmeester. Dankzij de inzet van de TC konden dit jaar op de haven 

enkele belangrijke klussen worden geklaard. Het bestuur is daarover 

zeer verheugd.  

Havenmeester Kerst Sjouken heeft besloten zijn functie neer te leggen. 

Het bestuur is zeer tevreden over de wijze waarop hij zijn taak heeft 

uitgevoerd, maar er is één punt waarover we het niet eens konden 

worden. We moeten nu dus op zoek naar een nieuwe Havenmeester. 

Deze week hebben we met de Havencommissie gesproken. De 

dagelijkse gang van zaken gaat gewoon door, maar we moeten wel een 

verantwoordelijke en een aanspreekpunt op de haven hebben.  

We zijn Kerst Sjouken erkentelijk voor zijn inzet als Havenmeester sinds 

september 2010 en ook daarvoor was hij al actief op onze haven. Kerst 

heeft bovendien aangegeven beschikbaar te blijven in tijden van grote 

drukte. Het bestuur wil haar dank voor deze inzet graag onderstrepen 

met een bloemetje en een envelop. Deze worden onder applaus van de 

vergadering overhandigd. 

Er is nog geen nieuws over de vervanging van de beschoeiing van de 

Zuidwal. De gemeente neemt de daarvoor de tijd en heeft toegezegd 

daarover met ons te overleggen. Er gaan geruchten dat e.e.a. nog wel 

enkele jaren op zich kan laten wachten. 

Intussen werkt de TC aan een plan voor een nieuwe indeling van onze 

haven. We hebben een aantal kleine plekken vrij en er is een tekort aan 

grotere plekken. De ligplaatshouders worden daarover per brief 

geïnformeerd. Deze brief ontvangen zij bij de contributienota. Kees 

Elvers vraagt in hoeverre ligplaatshouders inspraak hebben bij de 

toewijzing van een andere ligplaats? Peter van der Linden antwoordt dat 

we bij eventuele bezwaren gaan kijken of we het samen kunnen 

oplossen. 



In de brief aan de ligplaatshouders komt ook iets over het onderhoud van 

de boten. De gemeente heeft ons daarover al aangesproken. In overleg 

met de Havencommissie gaan we de ligplaatshouders daarover 

benaderen. We kunnen mensen wellicht adviseren over een oplossing 

en de haven moet worden gevuld met boten die gebruikt worden. 

Op 3, 4 en 5 november a.s. organiseert het Wijktheater ’s avonds een 

evenement in Leerdam-Centrum en op ons eiland. Daar wordt in een 

grote tent het slotstuk opgevoerd. De entree bedraagt (ook voor onze 

leden) € 2,50. Op zaterdag 19 november organiseert het bestuur de 

jaarlijkse kaderavond. Op zaterdag 17 december kunnen de Vispassen 

worden afgehaald en houdt Dirk Groenenberg tegelijkertijd weer een 

draaimiddag. De opbrengst is voor een nieuwe waterstofzuiger. Volgend 

jaar willen we aan de zijkant van het clubgebouw een overkapping 

maken voor de rokers en de vaatwasser loopt op zijn laatste benen. De 

opbrengst van de draaimiddag zal dus goed worden besteed. 

Cor den Hartog vraagt naar de gang van zaken rondom de Grote Lijst 

van Viswateren (geldig tot 2018) en de aanvullingen daarop? Ton van 

Kooten antwoordt dat iedereen op de gebruikelijke wijze zijn Vispas in 

ontvangst kan nemen. Degenen die bij Sportvisserij Nederland (SVN) 

hebben aangegeven dat zij deze lijst en aanvullingen op papier willen 

blijven ontvangen, krijgen die bij hun Vispas. Degenen die zich niet bij 

SVN hebben aangemeld voor de papieren versies, kunnen e.e.a. 

downloaden op hun smartphone. Jan Bruins voegt daar aan toe dat we 

wellicht nog een aantal extra aanvullingen krijgen, maar daarover is nog 

niets bekend. Iedereen moet bij controle altijd kunnen aantonen (op 

papier of via de App) dat hij/zij gerechtigd is om in het desbetreffende 

water te vissen. 

Piet Landegge geeft aan dat hij volgens de App niet in de Huibert mag 

vissen, hoewel dat wel op de papieren lijst staat aangegeven. Peter van 

der Linden zegt toe e.e.a. te zullen nagaan.  

Na 17 december na zijn er nog twee mogelijkheden om de Vispassen af 

te halen t.w. op 27 december 2016 en 14 januari 2017.  

De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 7 

januari 2017. 

 

 



5. Begroting 2017 

Penningmeester Jan Bruins geeft aan dat de begroting enigszins anders 

is opgesteld. Als inleiding heeft hij een beknopte begroting gegeven, 

waaruit blijkt dat we 2017 zullen afsluiten met een verwacht overschot 

van € 200,00. In het vervolg van de begroting wordt daarop uitgebreid 

ingegaan. Het overschot zal worden besteed aan de activiteiten van de 

verschillende commissies.  

Pagina 5 laat zien dat het bestuur heeft besloten de sprong in de 

contributie voor jeugdleden die overgaan naar de senioren, te verkleinen. 

Aan een deel van de contributie (Vispas en bijdrage aan de federatie) 

kunnen we niets veranderen, maar voor de leden van 14 tot 17 jaar 

hebben we de eigen contributie teruggebracht van € 21,00 naar € 16,00. 

Dit is reeds in de begroting verwerkt.  

De kosten van het Visblad zijn verhoogd, maar dit blijft binnen de 

vergoeding die wij hiervoor vragen. De inkomsten van de haven zijn 

begroot op de huidige bezetting. We hebben nu 12 onbezette (kleine) 

plekken en deze kunnen na de herindeling worden gebruikt voor grotere 

boten en dat geeft ook financieel weer wat meer ruimte.  

De bestuurskosten zijn gestegen doordat er meer jubilarissen zijn. De 

opzet van de “staat van afschrijvingen” is iets gewijzigd. Ook de 

vervolgjaren na 2017 zijn aangegeven en zichtbaar is dat daarbij de 

posten teruglopen. Op de laatste pagina staan de kosten der lid van alle 

activiteiten. 

Jan Bruins heeft (als ingekomen stuk|) een verheugende mededeling 

voor alle ligplaatshouders. De eerste vijf jaar hoeven we niets aan de 

liggelden te doen, want na enig aandringen heeft de gemeente het 

huurbedrag voor de steigers verlaagd van € 12.000,00 naar € 10.000,00 

per jaar. We hadden daarom twee jaar geleden al gevraagd met het oog 

op de lage rentestand. Daarom is nu de rekenrente aangepast en gaat 

onze huur per 1 januari 2017 omlaag. Deze verlaging komt goed uit 

vanwege de onvoorziene kosten voor de evenaar en de takel in 2016. 

Het gevolg van dat alles is dat we geen verhogingen van contributies en 

havengelden hoeven door te voeren.  

Peter van der Linden vraagt de vergadering de begroting goed te keuren. 

Dit gebeurt ongewijzigd.  

6. Vaststellen contributies en havengelden 

Contributies en havengelden worden ongewijzigd vastgesteld. 



7. Samenstelling bestuur. 

Peter van der Linden herinnert er aan dat hij in de ALV heeft 

aangegeven te willen stoppen als voorzitter en bestuurslid. Kees Kool is 

bereid gevonden het stokje over te nemen. Peter blijft op verzoek van 

Kees nog een half jaar om zaken over te dragen. Met algemene 

stemmen gaat de vergadering akkoord met de benoeming van Kees 

Kool tot voorzitter. 

Hierna wordt een pauze ingelast. 

8. Ontwikkelingen rond de haven en de Veerwiel. 

Peter van der Linden heeft de ontwikkelingen rond de haven reeds 

toegelicht. Kees Kool geeft aan dat hij na de zomervakantie over de 

Veerwiel heeft gesproken met de Sportvisacademie. Het advies was: 

“Laat de natuur zijn gang gaan”. Er wordt een plan van aanpak gemaakt 

en 20 nieuwe boompjes blijven staan, rekening houdend met de 

diversiteit. Er wordt nu gewerkt aan een onderhoudsplan en in de 

winterperiode willen we vier nieuwe vissteigers (van 4 x 1,8 meter) 

aanleggen. Verder kijken we naar de mogelijkheid van parkeerplaatsen. 

Dat brengt hoge kosten met zich mee en pas in een later stadium zullen 

we kijken of we dat kunnen realiseren. Het bestuur hoopt bij de ALV in 

het voorjaar van 2017 meer te kunnen laten zien. Ursus de Boer vraagt 

of er een verharding voor scootmobielen komt? Dat is voorlopig niet de 

bedoeling. Gevraagd wordt naar de verharding van de paden naar de 

vissteigers? Dat zal met houtsnippers gebeuren? Nico Middag vraagt of 

vier steigers het maximale aantal is? Kees Kool antwoordt dat dit 

vervanging is en dat er nog twee oude liggen. In totaal beschikken we 

dan rondom de Veerwiel over zes vissteigers.  

 

 

9. Rondvraag. 

Nico Middag geeft aan dat het langs de Steile Dijk door de plantengroei 

nagenoeg onmogelijk is bij de visstekken te komen. Peter van der Linden 

antwoordt dat dit een zaak voor de federatie is. Het waterschap zal niets 

aan de zgn. plasbermen doen. We hebben de federatie daarover al 

eerder aangesprokenen en gaan dat nogmaals doen. Het is een officieel 

wedstrijdparcours dus er moet aandacht worden besteed aan het 

onderhoud. Nico Middag geeft aan dat hij tweemaal heeft laten maaien 

en vraagt naar de mogelijkheid om dit bij de federatie in rekening te 

brengen? Peter van der Linden zegt toe e.e.a. nogmaals te bespreken 



met de federatie. Nico Middag benadrukt dat een antwoord niet te lang 

uit moet blijven en dat het zaak is om in mei en september te maaien.  

Piet Landegge vraagt om een oproep op de website voor vrijwilligers 

voor hand- en spandiensten op de haven? Peter van der Linden zegt dit 

toe en we zullen deze oproep ook in het clubblad plaatsen.  

De heer Van Doorenmalen adviseert om bij het afhalen van de 

Vispassen een schriftelijke oproep voor vrijwilligers uit te reiken. 

 

Dirk Groenenberg meldt nog dat zaterdag 28 oktober a.s. de jaarlijkse 

feestavond van de Jeugdcommissie wordt gehouden en dat iedereen 

daar van harte welkom is. 

 

10. Sluiting. 

Kees Kool sluit de vergadering af. “Twee jaar geleden heb ik mij 

aangemeld als bestuurslid. Het voorzitterschap was geen ambitie van mij 

en ik geef het ook graag weer over. Ik ga proberen er het beste van te 

maken. Mijn hart ligt bij de jeugd. Binnenkort hoop ik het 

Vismeesterschap te behalen en ik ga ver alles aan doen om jeugd 

binnen te halen en om als vereniging weer te groeien. 

Volgend jaar gaan we op de eerste zaterdag in juni weer een open dag 

houden en ook bij het uitreiken van de Vispassen willen we een oproep 

doen voor vrijwilligers. Ze hoeven er niet elke zaterdag te zijn en ook met 

goede adviezen zijn wij geholpen. Ik wil ook proberen alle vrijwilligers 

met elkaar in contact te brengen; bijvoorbeeld bij de Landelijke 

Opschoondag”. 

Kees Kool bedankt allen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen “wel 

thuis”.  

Om 21.35 uur sluit hij de vergadering 


