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Aanwezig: De bestuursleden Kees Kool, Jan Bruins, Cees Sprado en Jaap Kolijn 
(notulist). 
De dames L. Groenenberg en H. Kolijn. 
De heren: A. Boot, R. Boot, A. Groen,  D. Groenenberg, C. den Hartog,  L. Keurntjes, 
t. van Kooten,    P. Landegge, K. Middag, J. Quick, K. Sjouken, W. van Tol en H. 
Zwijnenburg. 
Afwezig (m.k.):  W. Boei, G. Boom, T. van Holten, P. v.d. Linden, J. Woelke en 
mevr. J. Woelke. 
Aanvang: 20.03 uur 
Sluiting:   21.12 uur 

 
1. Opening   
Kees Kool heet allen van harte welkom en in het bijzonder de leden van verdienste 
Cor den Hartog en Nico Middag. 
 
2. Mededelingen 
Er is overleg met de andere visverenigingen van de Vijfheerenlanden. De meeste 
politieke partijen zijn  positief over de hengelsport. We waren echter te laat om 
daarover nog iets in de verkiezingsprogramma’s te krijgen.  Hoe de verschillende 
partijen erover denken, leest u in het onlangs verschenen clubblad.  
We hebben afgesproken met alle verenigingen ieder jaar een wedstrijd om de 
Vijfheerenlanden cup te houden. De eerste keer vissen we bij Meerkerk/Ameide in 
het Merwedekanaal op de tweede zaterdag in september. Er komt een wisselbeker 
voor de vereniging met de vier hoogst geplaatste vissers, maar iedereen kan 
meedoen. 
I.v.m. de gezondheid van Dirk Groenenberg wordt er dit jaar geen draaimiddag 
gehouden en waarschijnlijk ook geen wintercompetitie. 
 
3. Vaststellen van het verslag Najaarsledenvergadering van 23 oktober 2017 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en getekend. 
 
4. Vaststellen van het verslag Algemene Ledenvergadering van 30 april 2018 
Ook hierover zijn geen opmerkingen en ook dit verslag wordt dus ongewijzigd 
vastgesteld, 
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Mededelingen. 
Er zijn dit jaar geen mutaties bij de commissies. Jelle Zwijnenburg verleent sinds 
enige tijd hand- en spandiensten bij de Havencommissie en wordt al min of meer als 
commissielid gezien.  
Afhalen Vispassen:  de afhaaldata zijn: 15/12, 27/12 en 12/1/2019. 
Toestand viswater in de wijken: We zijn met de gemeente in gesprek over de 
kwaliteit van het viswater. We zien de kwaliteit in de wijken steeds verder achtertuit 
gaan. Wellicht is dit mede de oorzaak van de terugloop in ons ledental.  
Er loopt een proef met graskarpers en het resultaat in het water langs de 
Ooievaarslaan is zeer bemoedigend.  In december 2017 is een proef gestart met het 
uitzetten van brasems in de Eksterlaan, maar deze zijn uitgezwermd. 
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 Dit levert geen bijdrage aan de waterkwaliteit. De proef met graskarpers wordt 
mogelijk uitgebreid tot heel Leerdam Noord. Met graskarpers bespaart de gemeente 
aanzienlijk op de kosten van het maaien. Wel moeten er daarvoor roosters worden 
geplaatst en daarover volgt spoedig een prijsopgave. De beslissing is dan aan de 
gemeente. 
Het afgelopen jaar hebben vijf scholen en acht groepen vislessen gehad (ruim 200 
leerlingen). Dit lijkt positief voor de toekomst. 
Dit jaar is voor het eerst gevist om de Eddy Belder bokaal. Er werd veel kleine vis 
gevangen, maar wat minder grote vissen. Maar de Linge blijft een geweldige rivier 
voor de hengelsport.  
 
6. Begroting 2019 en vaststellen contributiebedragen 
Jan Bruins licht de cijfers toe. In de inleiding staat een globaal beeld van de 
ontwikkelingen, die niet veel afwijken van de voorafgaande jaren. In 2019 ontvangen 
wij geen bijdrage meer voor het verspreiden van de vispassen en het bedrag van de 
afdracht aan Sportvisserij Nederland voor de Vispassen is met € 1,00 verhoogd. 
Op basis van de resultaten van voorgaande jaren en de huidige begroting wordt de 
contributie voor seniorleden met € 1,00 verlaagd. De korting voor 65+ers wordt met  
€ 1,00 verlaagd omdat het bestuur voornemens is deze korting langzaam af te 
bouwen. De prijzen voor de extra Vispas en de Jeugdvispas blijven ongewijzigd.  
In de begroting wordt extra geld gereserveerd voor het viswaterbeheer. Verder is het 
totale beeld conform de vorige begroting 2018.  De opbrengst van de haven is nu 
volledig in de opbrengsten meegerekend omdat we geen lege plaatsen meer 
hebben. We geven wel iets meer uit aan onderhoud op de haven.  
De begroting van het Clubgebouw gaat iets omlaag i.v.m. teruglopende omzet. 
De vergadering gaat akkoord met de begroting. Alleen spreekt Arie Boot zijn 
teleurstelling uit over het feit dat de korting voor 65+ leden wordt verlaagd. 
 
7. Beheer toegang haven 
We werken aan een nieuw toegangssysteem met een elektronische sleutel (zgn. tag) 
omdat er veel oude sleutels in omloop zijn en onbekend is wie deze in hun bezit 
hebben.. Met een elektronisch systeem krijgen we een beter toezicht.  
In het bestuur staken de stemmen over de hoogte van de borgsom voor de nieuwe 
sleutel ( € 10 of € 20). Bij een hoofdelijke stemming stemt een kleine meerderheid 
voor het handhaven van de borg op € 10,00 en dit wordt aldus vastgesteld.. 
Het omruilen van de oude sleutels kan plaatsvinden om zaterdag 8 december a.s. op 
de haven. Alle ligplaatshouders zullen hierover een brief ontvangen. 
 
8. Verdere ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel 
Bijna alle ligplaatshouders hebben een nieuw contract en een nieuw havenreglement 
gekregen. Twee ligplaatshouders zijn aangeschreven, omdat ze alle lange tijd geen 
boot hebben. Diverse mensen zijn aangeschreven over het achterstallig onderhoud 
van hun boot en dat heeft geholpen.  
Veilig werken. Afgelopen winter is door René v.d. Linden een observatie gehouden 
naar het lichten van de boten. Het dringend advies luidde  om de stapelaar af te 
schaffen. De TC heeft naar een alternatief gekeken. Iemand in Asperen heeft voor 
ons een hefkar ontwikkeld en die wordt nu naar volle tevredenheid gebruikt. 
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Afgelopen zomer is takel gekeurd. Niet goedgekeurd, maar ook  niet afgekeurd. 
Bij 1480 kg zakte deze te snel, We denken na over een eventuele vervanging of 
reparatie van de rem. De takel moet regelmatig door een kenner worden bekeken en 
gekeurd. 
Veerwiel.  In verband met de zeer hoge kosten en de problemen om vergunning te 
krijgen komen er (voorlopig) geen nieuwe vlonders langs de Veerwiel Er zijn nieuwe 
boompjes geplant en deze doen het goed. Een hovenier houdt de visplekken bij. 
Cor den Hartog merkt op dat de  ingang naar de Veerwiel steeds ondieper wordt.  
Het bestuur zegt toe hiernaar te kijken. 
 
9.Verkiezing vrijwilliger van het jaar 
Tijdens de  Kadervisdag en –avond is gestemd voor de ”Vrijwilliger van het jaar”. Met 
zeer grote meerderheid  is Tonny van Holten gekozen. Jammer genoeg is hij deze 
avond niet aanwezig.  
Het bloemetje, de oorkonde en de bijbehorende polo met opdruk zullen hem 
binnenkort op de haven worden overhandigd. 
Henri Zwijnenburg heeft  als Federatiekampioen deelgenomen aan het NK vissen 
(met de vaste hengel). Hij werd daarbij zesde en daarvoor willen we hem vanavond 
nog even in het zonnetje zetten.  
 
10. Rondvraag 
Kerst Sjouken en Cor den Hartog vragen wanneer de haven zal worden 
uitgebaggerd? Kees Kool antwoordt dat dat dit jaar nog niet zal gebeuren, want de 
gemeente is eerst in de wijken bezig. 
Ton van Kooten complimenteert het bestuur voor de wijze waarop de vereniging op 
alle fronten wordt gerund.  
Hij geeft tevens aan belangstelling te hebben voor een polo zoals Tonny van Holten 
krijgt. Het bestuur zegt toe dit te zullen onderzoeken. 
Met betrekking tot de begroting merkt hij op dat het Clubgebouw een aanzienlijk deel 
van de begroting vergt. Hij verzoekt het bestuur na te gaan of een verplaatsing naar 
de haven mogelijk is. Op dit punt krijgt hij bijval van onder meer Cor den Hartog. 
Het bestuur zegt toe hierover te zullen nadenken en daarover mogelijk in gesprek te 
gaan met de gemeente. 
 
Piet Landegge vraagt of de vingerpieren die nu op de haven liggen, bij de gemeente 
kunnen worden opgeslagen? Kees Kool zal hierover overleggen. 
  
Dirk Groenenberg vraagt of het bordje bij de entree van de haven kan worden 
aangepast: “botenverhuur zonder buitenboordmotor”?  
Hij geeft tevens aan dat i.v.m. lekkage spoedig naar het dak van het clubhuis moet 
worden gekeken. 
Jan Bruins antwoordt dat Kees Brandsma dit op korte termijn gaat doen. 
 
11 Sluiting 
Kees Kool bedankt alle aanwezigen voor hun komt en sluit om 21.12 uur de 
vergadering. 
 
 


