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ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 oktober 2017 
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 

LHV DE SNOEK 

GEHOUDEN OP MAANDAG 23 OKTOBER 2017 

IN HET CLUBGEBOUW, PRINS BERNHARDSTRAAT 4, LEERDAM 

 

Aanwezig de bestuursleden: Kees Kool, Jan Bruins en Cees Sprado. Afwezig met bericht 

Jaap Kolijn. 

De bijzondere leden: Cor den Hartog, Nico Middag, Elly Belder en Peter van der Linden 

De leden: U. de Boer, D. Groenenberg, Mw. L. Groenenberg, P. Landegge, W. van Tol,  

Mw. J. Woelke, J. Woelke, A. Versluis, G. Boom, C. van den Berg, L. Keurntjes, T. Sanders, 

K. Sjouken, T. Groen, W. Blijenberg, T. van Hoogdalem, J. Quick, T. van Kooten. 

Afwezig met kennisgeving:  Heleen Kolijn-van Vendeloo en  Eddy Belder. 

Notulist: Jan Bruins 

Aanvang:  20.00 uur 

Sluiting: 21.05 uur 

 

1. Opening en vaststelling agenda. 
Kees Kool opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom. 

De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel in het clubblad van oktober 2017. 

 

2.  Mededelingen 
Kees vraagt aandacht voor de gezondheidssituatie van bestuurslid Jaap Kolijn. 

De secretaris heeft van Jaap een kort schrijven ontvangen met het verzoek dit kenbaar te 

maken aan de vergadering. De inhoud is als volgt: 

 

Beste sportvrienden, 

Helaas kunnen Heleen en ik deze ledenvergadering niet bijwonen. Zoals u in de bijdrage van 

uw voorzitter in het laatste clubblad hebt kunnen lezen, ben ik getroffen door een ernstige 

ziekte, die helaas nooit meer helemaal over zal gaan, maar gelukkig is er geen direct 

levensgevaar meer. 

Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om de effecten zoveel mogelijk in te perken en 

een “normaal” leven mogelijk te maken.  

Ik hoop dan ook in de nabije toekomst mijn activiteiten voor De Snoek weer te kunnen 

oppakken en ook weer lekker te kunnen gaan vissen. 

Voor de blijken van belangstelling, die wij mochten ontvangen zijn we zeer erkentelijk en wij 

wensen u voor vanavond een hele goede vergadering toe. 

 

Jaap en Heleen Kolijn  

 

Kees Kool vraagt aandacht voor het feit dat we op dit moment door de ziekte van Jaap nog 

maar drie actieve bestuursleden hebben en vraagt dringend om te helpen zoeken naar 

kandidaten voor het bestuur. 

 

De overige mededelingen worden behandeld onder agendapunt 4. 
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3. Vaststellen van het verslag van de Voorjaarsledenvergadering gehouden op 

maandag 10 mei 2017. 

In het verslag is op de eerste pagina is een storende fout geslopen in de namenlijst van de 

overleden leden. De laatste naam, Gerrit Kars is foutief. Dit had moeten zijn  

Gerrit van Holten gevolgd door Barrie Kars.  

Verder zijn er geen opmerkingen en/of vragen over dit verslag. Het wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Kees Kool heeft een aantal mededelingen. 

- Mutaties in commissies: 
Bij de jeugdcommissie stopt voorzitter Anthonie Huigen. Dit had hij reeds vorig jaar 

aangegeven. De commissie bestaat nu nog uit drie personen maar heeft geen voorzitter. Kees 

vraag een ieder mee te helpen zoeken naar een oplossing. 

Havencommissie: Mark van Wijk is gestopt in verband met tijdgebrek. Hij zit ook bij de 

Jeugdcommissie en heeft daarvoor gekozen. 

Leon Keurntjes heeft zich gemeld als vrijwilliger. Mogelijk wordt dat een nieuw commissielid 

- Afhalen vergunningen: 
Vergunning afhalen is op zaterdag 16 december van 14.00-17.00 uur (tevens draaimiddag), 

donderdagavond 28 december 19.00 -21.00 uur en zaterdag 13 januari 2018 van 14.00-16.00 

uur. Deze data staan ook vermeld op de contributienota, in het clubblad en op de website.  

- Onderzoek naar ledenverloop: 
Vorig jaar is er gestart met welkomstbrief aan leden die zich via internet hebben aangemeld. 

Effect is dat er minder wanbetalers onder de nieuwe leden zijn (een daling van ca. 22 naar 16) 

Dit jaar hebben nieuwe leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven een brief 

ontvangen over betalen en opzeggen. Daar is beperkt op gereageerd maar een effect is nog 

niet echt zichtbaar.  

Wel kunnen we constateren dat we qua ledenaantal iets terug lopen. Ieder jaar zeggen er meer 

leden op dan er nieuwe komen. We proberen achter de oorzaak te komen. 

- Toename gratis visvergunningen: 
Vorig jaar zijn er 28 gratis visvergunningen aan de jeugd verstrekt. Dit jaar zijn dit er  

68 geweest. Hopelijk zal dat op termijn weer voor leden aangroei gaan zorgen. 

- Toestand viswater in de wijken: 
Het bestuur is in gesprek over het viswater binnen de gemeente. We zien de kwaliteit van het 

viswater vooral in de wijken steeds verder achteruit gaan. Mogelijk is dit ook de oorzaak van 

de terugloop in ledenaantal. We zijn afhankelijk van activiteiten vanuit de Gemeente. 

Vorige week is een proef gestart met het uitzetten van graskarpers. Hopelijk kunnen deze 

zorgen voor vermindering van de plantengroei. 

- Vislessen: 
Dit jaar is Kees Kool met een aantal vrijwilligers gestart met vislessen op de basisscholen. 

1 x Wilhelminaschool en 2 x Calvijnschool. Dit was succesvol. Tijdens de praktijk werd er 

door de jeugd ook vis gevangen. Hij gaat daar volgend jaar zeker mee verder. 

- Wedstrijdvissers: 
Op initiatief van Nico Middag wordt er vanaf volgend jaar ook om de Eddy Belder-bokaal 

gevist. Dit is met de naaste familie van Eddy overlegd. Elly Belder hoopt zelf de eerste keer 

de beker te kunnen uitreiken. 
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5. Verslag kascommissie boekjaar 2016 en benoeming kascommissie 2017. 

Ton van Kooten breng namens de kascommissie die bestond uit Dirk-Jan Boer en Ton van 

Kooten verslag uit over hun bevindingen tijdens deze controle. 

De saldi op de rekeningen zijn akkoord en er is tijd besteed aan de verantwoording van kosten 

en ontvangsten bij het clubgebouw. Dit is allemaal in orde.  

De kascommissie stelt de vergadering voor om Jan Bruins, penningmeester decharge te 

verlenen. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. 

Voor 2017 wordt voorgesteld om Ton van Kooten en Dirk Groenenberg te benoemen in de 

kascommissie. 

Kerst Sjouken is dan reserve. Ook hiermee gaat de vergadering akkoord. 

 

6. Vaststelling begroting 2018. 
Penningmeester Jan Bruins licht de begroting toe. 

Het totaal van de begroting daalt t.o.v. de begroting 2017 maar dit wordt veroorzaakt door een 

lagere huurprijs van de steigers. Deze verlaging is verrekend met de prijs van een ligplaats 

zoals deze is berekend na de herinrichting. De diverse activiteiten worden door de 

penningmeester beschreven.  

De contributie van de leden in de leeftijdsgroep van 14-18 jaar wordt met € 5,00 verlaagd en 

vastgesteld op € 10,00. Dit om de kostenstijging die wordt veroorzaakt door de kosten van de 

Vispas en Federatiebijdrage (in totaal € 21,00) enigszins te compenseren. 

Naaste de prijsaanpassing van de ligplaatsen is in deze begroting ook besloten om de kosten 

die in rekening worden gebracht bij het niet automatisch betalen van de contributierekening, 

te verhogen van € 2,00 naar € 3,00. 

Een van de leden vraagt of er niet gereserveerd moet worden voor vervanging van de 

kraan/motor op de kraan. Jan Bruins antwoord dat dit niet noodzakelijk is. Er is voldoende 

reserve aanwezig om een dergelijke kostenpost op te vangen en daarna te besluiten of hierop 

moet worden afgeschreven of de kosten direct ten laste van de exploitatie te laten komen. 

De vergadering gaat hierna unaniem akkoord met de begroting 2018 en de prijsaanpassingen. 

 

 

7. Ontwikkelingen rond de haven en de Veerwiel 

Alle ligplaatshouders krijgen een nieuwe huurovereenkomst door de aanpassing van de 

ligplaatsen. Deze zijn beschikbaar en kunnen op de afhaaldagen getekend worden. 

Tevens krijgen zij een nieuw havenreglement per 1-1-2018. Dit reglement wordt tegelijk met 

de contributienota meegestuurd. Ook vraagt de secretaris om de persoonsgegevens aan te 

vullen met telefoonnummer e.d. Een formulier hiervoor is op de website beschikbaar. 

Ursus de Boer en Henri Zwijnenburg gaan een BHV-cursus volgen die gratis beschikbaar 

wordt gesteld door de fa. van Doorenmalen. 

Binnenkort vindt er een observatie plaats in de haven bij het lichten van de boten. 

René v/d Linden, veiligheidsman op de glasfabriek zal dit doen en mogelijk met 

aanbevelingen komen hoe we nog veiliger kunnen werken. 

De ontwikkelingen rond de Veerwiel liggen stil gelet op de grote problemen bij het 

vernieuwen van de vlonders. Wel wordt er nu regelmatig onderhoud gepleegd aan de paden 

zodat er wel vanaf de kant gevist kan worden. 
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8. Rondvraag 

Ad Versluis: Bij mijn aanmelding als lid via de site heeft hij geen brief gehad. 

Kees Kool zal e.e.a. navragen bij de ledenadministratie. 

Waarom rekeningen en boekjes niet gelijktijdig bezorgen. 

Kees Kool antwoord dat dit niet kan omdat in de boekjes (clubbladen…) de stukken staan 

vermeld voor o.a. de ledenvergadering en de leden die tijdig moeten ontvangen. 

Als laatste merkte Ad iets op over de punten telling bij de viswedstrijden. Cees Sprado gaf 

een uitleg en deze was helder en voor Ad ruim voldoende. 

 

Kerst Sjouken: Geeft aan dat de Visapp van Sportvisserij Nederland niet geheel correct 

werkt. Munnikenwiel en Veerwiel staat b.v. niet in deze App. 

Het bestuur zal hierover contact opnemen met Sportvisserij Nederland. Advies is om altijd je 

verenigingsvergunning bij je te hebben zodat je kunt aantonen dat je als lid van De Snoek 

daar mag vissen.  

 

Dirk Groenenberg: problemen geweest bij storten van afval vanuit de bezinkput bij de 

Gemeente waar geen bewijs voor werd afgegeven. 

Secretaris Jan Bruins deelt mee dat hij hierover uitgebreid contact heeft gehad met Gemeente, 

Waard Landen en de provinciale Milieudienst. Probleem is geweest dat het afval niet als 

bedrijfsafval is aangeboden. Het overleg met de milieudienst heeft er toe geleid dat onze 

verklaring en de mailwisseling die heeft plaatsgevonden voldoende aanleiding is geweest om 

dit voor deze keer te accepteren. Een volgende keer moeten we dit afval dus wel als 

bedrijfsafval aanbieden waarna we een bewijs ontvangen van afstorting van dit vuil. 

 

Nico Middag vraagt naar het wedstrijdparcours van de Federatie voor de 55+ leden. 

Ton van Kooten kon hem meedelen dat hij van de Federatie had vernomen dat op 21-4-2018 

de wedstrijden op één water gaan worden gehouden. 

 

9. Sluiting 

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

iedereen om 21.05 uur een ieder “wel thuis” en biedt iedereen een hapje en drankje aan.  

 

 


