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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

10 mei 2017 
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 

LHV DE SNOEK 

GEHOUDEN OP WOENSDAG 10 MEI 2017 

IN HET CLUBGEBOUW, PRINS BERNHARDSTRAAT 4, LEERDAM 

 

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

De bijzondere leden: Cor den Hartog, Nico Middag 

De leden: U. de Boer, A. Boot, D. Groenenberg, T. van Kooten, P. Landegge, C. Sprado,  

W. van Tol, F. Visser, M. van Wijk, Mw. J. Woelke, J. Woelke, H. Zwijnenburg 

Afwezig met kennisgeving: Wim Boei, Elly Belder, Loes Groenenberg,  

Heleen Kolijn-van Vendeloo John Quick, Kerst en Gerda Sjouken 

Notulist: Jaap Kolijn 

Aanvang:  20.01 uur 

Sluiting: 21.38 uur 

 

1. Opening 
Kees Kool opent de vergadering en heet allen van harte welkom, speciaal de bijzondere leden. 

Hij betreurt de geringe opkomst bij deze vergadering. 

Sinds vorige Algemene Ledenvergadering zijn ons de volgende leden ontvallen: 

 

De heer D. Heeres 

De heer A.J. van Kuilenburg 

De heer W. van Steenis 

De heer J.A. v.d. Wijngaard 

De heer P.D. v.d. Hoek 

De heer G.D. Kon 

De heer H.J.K. van Krieken 

De heer P. Tromp 

Mevrouw G. v.d. Wijngaard-Hoekstra 

Gerrit van Holten 

Barry Kars 

en 

Erelid Henk van Dijk 

 

Zij worden staand met een ogenblik stilte herdacht. 

 

2. Agenda 
De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel in het clubblad, 

 

3. Vaststellen van het verslag van de Najaarsledenvergadering gehouden op 

maandag 24 oktober 2016 

Er zijn geen opmerkingen en/of vragen over dit verslag. Het wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken 
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Mededelingen: 

Het Oevertje zal worden opengesteld voor de Glasdagen in september. Er komt een aantal 

tenten op het eiland waarin wat activiteiten zullen plaatsvinden. De Snoek zal zich dan ook 

presenteren. 

De Open Dag van 3 juni a.s. is komen te vervallen. Na een brainstorming is besloten om een 

jaar over te slaan. De gelden blijven gereserveerd.  

Op 3 a.s. juni zal er in Arkel een jeugdvisdag voor de jeugd van 8 – 16 jaar worden gehouden. 

Voor de echte visliefhebbers een leuke dag en de deelnemertjes kunnen kennismaken met 

allerlei facetten van het vissen. Er komt ook een tweeling uit Woudrichem. Zij werden vorig 

jaar Nederlands kampioen. Op 1 mei waren er voor deze jeugdvisdag al 70 aanmeldingen op 

een maximum van ca. 100. 

Uitbreidingen commissies 

Gerrit Boom is de Jeugdcommissie komen versterken. 

De Havencommissie is uitgebreid met Mark van Wijk. 

In februari zijn we met alle bezorgers van het clubblad bijeen geweest. Er is een nieuwe 

indeling gemaakt en mede dankzij nieuwe bezorgers kunnen we ons clubblad nu ook 

rondbrengen in Leerbroek. Schoonrewoerd en Vuren. 

Het bestuur heeft een onderzoek gedaan naar het ledenverloop. Vaak verlaten de 

nieuwkomers (130) ons alweer na een jaar. Vorig jaar zijn we gestart met een welkomstpakket 

met extra info over De Snoek. We hebben veel werk aan mensen die minder dan een jaar lid 

zijn en daarna weer afhaken. Het zou handiger zijn om die nieuwkomers vooraf te informeren 

over het eventueel opzeggen of over het tijdig betalen. We bereiden acties voor om dit 

verloop te verminderen. 

Nico Middag denkt dat veel nieuwkomers vakantiegangers zijn, die dan weer stoppen. Kees 

Kool antwoord dat de helft van de nieuwkomers toch in Leerdam woont. Er zijn ook veel 14-

15 jarigen, die binnen een jaar afhaken. 

 

5. Samenstelling bestuur 

- Aftredend Peter van der Linden (niet herkiesbaar)  

- Aftredend Jan Bruins (herkiesbaar) Nog één periode beschikbaar. Hij wordt unaniem 

herkozen. 

- Voorstel benoeming bestuurslid: Cees Sprado. Ook Cees Sprado wordt met algemene 

stemmen benoemd. Kees Kool heet hem van harte welkom in het bestuur.  

 

6. Jaarverslag 2016 

Jan Bruins licht het jaarverslag toe, dat alle aanwezigen bij binnenkomst hebben ontvangen. 

Alle commissies hebben hu bijdrage geleverd. Het verslag van het bestuur is voor het eerst in 

vele jaren een verslag zonder onze Erevoorzitter Eddy Belder.  

De Jeugdcommissie heeft het afgelopen jaar weer veel werk verzet, met onder meer een zeer 

geslaagde jeugdcursus. 

De Viscommissie en de commissie voor het wedstrijdvissen hebben het afgelopen jaar weer 

een vol programma afgewerkt.  

De Viswaterbeheercommissie heeft veel aandacht gegeven aan de herinrichting van de 

Veerwiel en bovendien was er regelmatig contact met een nieuwe verantwoordelijke bij de 

gemeente Leerdam. 

De Beheercommissie Clubgebouw werd het afgelopen jaar geconfronteerd met een 

verzakking van de riolering rond het gebouw. Gelukkig kon e.e.a. in overleg met de gemeente 

met gesloten beurs worden opgelost.  
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De nieuwe Technische Commissie heeft het afgelopen jaar een belangrijke stempel op de 

vereniging/haven gedrukt met de vervanging van de evenaar, reparatie van de kraan, 

onderhoud van het gebouw op de haven, onderhoud van de haven en herindeling van de 

ligplaatsen. Nu is de TC nauw betrokken bij de vervanging van de beschoeiing van de 

Zuidwal en het vernieuwen van de grote vlonder op het eiland. We mogen met recht zeggen 

dat het weer bruist op onze haven.  

De Archiefcommissie kwam slechts enkele keren bijeen, maar voor het komende jaar staat het 

digitaliseren van het foto- en knipselarchief op het programma. 

Door omstandigheden ontbreekt in dit overzicht het verslag van de Ledenadministratie. Vorig 

jaar heeft Ton van Kooten dat overgenomen en dat loopt goed. In het clubblad van september 

a.s. zullen we het verslag van de Ledenadministratie alsnog publiceren. 

Aan het eind van het 2016 telden wij 1350 leden. We hebben een redelijke leeftijdsopbouw 

met 200 leden tussen 0 en 20 jaar en onze leden hebben een gemiddelde leeftijd van 46 jaar.  

 

Als ingelast agendapunt doet Kees Kool namens het bestuur het voorstel om aftredend 

bestuurslid Peter van der Linden te benoemen tot Lid van Verdienste. Alle aanwezigen 

stemmen hiermee in. 

Op dat moment komt - als verrassing – een aantal familieleden van Peter de zaal binnen.  

Kees Kool geeft vervolgens een overzicht van de activiteiten van Peter binnen De Snoek.  

In 1979 werd hij lid van De Snoek. Vanaf het begin was Peter actief binnen de 

Viswaterbeheercommissie. Wellicht werd hij daartoe gestimuleerd door zijn vader, die toen 

deel uitmaakte van het bestuur. In 1993 werd Peter penningmeester en in 2000 2e voorzitter. 

In 2011 werd hij waarnemend voorzitter en 2013 benoemde de ledenvergadering hem als 

voorzitter. In het najaar van 2016 trad hij af als voorzitter.  

De Snoek is Peter dankbaar voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan.  

Hierna ontvangt Peter de oorkonde die bij het Lidmaatschap van Verdienste hoort en een 

mooie bos bloemen. 

 

Vervolgens wordt een pauze ingelast. 

 

Na deze pauze geeft Jan Bruins een toelichting bij de jaarrekening. Positief is dat we het jaar 

hebben kunnen afsluiten met een overschot van ruim € 4000. Dit wordt mede veroorzaakt 

door een vrijval van de reservering van lustrumactiviteiten en een positieve jaarafrekening 

van Eneco. 

Er is vervroegd afgeschreven op een aantal zaken in de haven. Volgend jaar krijgen we geen 

handelingsvergoeding meer voor het uitreiken van de Vispassen. Dit scheelt ons € 1,00 per 

lid. Met de nieuwe havenindeling worden de liggeldtarieven per 1 januari 2018 

geharmoniseerd. We beschikken ook over een buffer om onvoorziene zaken op te vangen. 

Hij is verheugd over de stand van zaken. De kosten voor de evenaar, de reparatie van de kraan 

en het schilderwerk op de haven konden in één keer worden afgeboekt. Er hoeft op deze 

kosten dus niet te worden afgeschreven wat voor de komende jaren dus ook geen extra 

afschrijvingskosten oplevert. 

De omzet van het clubgebouw is belangrijk hoger. Het exploitatiesaldo van de barverkopen is 

daardoor ca.  € 1000 hoger en het clubgebouw kost ons nu per jaar per lid bijna één euro 

minder.  

Door de drukte was er geen gelegenheid om kascommissie bijeen te roepen. Dat verslag volgt 

in de najaarsledenvergadering en het voorstel is om dan ook de nieuwe kascommissie te 

benoemen. Dit voorstel wordt overgenomen. 
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In de loop van 2016 heeft Ton van Kooten de financiële administratie van de haven 

overgenomen wat voor de penningmeester een welkome verlichting betekent. 

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het verslag door de kascommissie wordt de 

jaarrekening goedgekeurd. 

 

7. Ontwikkelingen rond de haven en de Veerwiel 

De herindeling van de haven is achter de rug. Er is (voorlopig) geen wachtlijst meer.  

Eén te grote boot is verdwenen. In de toekomst zullen de maximummaten streng worden 

gehandhaafd. Een aantal boten wordt slecht onderhouden en daartegen willen het bestuur in 

samenspraak met de havencommissie binnenkort gaan optreden. Bij achterblijven van het 

onderhoud moeten de boten worden verwijderd. Het is nu nog rommelig i.v.m. 

werkzaamheden in de haven. De grote vlonder op de haven is vernieuwd i.s.m. aannemer 

Damsteegt.  

Piet Landegge merkt op dat we nog iemand zoeken met een ladder om de kraan te schilderen. 

Dirk Groenenberg antwoordt dat hij in de vakantieperiode een steiger kan lenen om dat werk 

veilig uit te voeren. De Technische Commissie zoekt dat verder uit.  

Het terrein rond de Veerwiel is door de Sportvisacademie geëgaliseerd en er zijn boompjes 

geplant. Er moet nog een onderhoudsplan komen en we zoeken een vrijwilliger voor het 

maaien. 

Het vervangen van de vlonders gaat moeizaam. Er moeten vergunningen komen, maar 

daarvoor moet een ecoloog een (duur) rapport maken. Het vervangen van de vlonders die 

verwijderd zijn, valt niet onder onderhoud. Dirk Groenenberg vraagt of drijvende vlonders 

mogelijk zijn? 

Kees Kool zal binnenkort overleggen met de Sportvisacademie.  

 

8. Rondvraag 

Ursus de Boer vraagt naar de bosmaaier van de haven. Geantwoord wordt dat deze is 

versleten en niet meer kaan worden gerepareerd. Cor den Hartog stelt voor de oude in te 

ruilen en een nieuwe aan te schaffen. Kees Kool merkt op dat het maaien van de Steile Dijk in 

feite een zaak voor de federatie is. Zij hebben ons gevraagd dit te regelend. Voor dit jaar 

draagt de federatie ongeveer de helft in de kosten bij. We hebben een hovenier gevonden, die 

dit in zijn vrije tijd wil doen. We hebben net vóór het broedseizoen gemaaid en dan begin juni 

weer. Het streven is vier maal per jaar. De federatie gaat kijken of ze verenigingen die gebruik 

maken van de Steile Dijk kunnen laten bijdragen in de kosten van het maaien. We hebben nu 

circa 20 plaatsen bij de derde trap, en 10 plaatsen bij de tweede trap. Bij de eerste trap doen 

we niets.  

Dirk Groenenberg vraagt waarom het Leerdams Kampioenschap op vrijdagavond wordt 

gehouden i.p.v. overdag op zaterdag? Kees Kool antwoordt dat er het afgelopen jaar op 

vrijdagavond een behoorlijke deelname was en dat het merendeel daaraan de voorkeur geeft. 

Dirk Groenenberg vraagt om te overwegen om het volgend jaar weer op zaterdag te houden. 

Kees Kool zegt dat toe. 

Nico Middag vraagt naar de uitgifte van wedstrijdparkoersen door de federatie.  Geantwoord 

wordt dat verenigingen die vroeger de visrechten hadden, tot 1 november voorrang krijgen bij 

het reserveren van parkoersen voor het volgende jaar. 

 

10. Sluiting 

Kees Kool bedankt alle aanwezigen voor hun bijdragen aan deze vergadering en wenst 

iedereen om 21.38 uur “wel thuis”.  


