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ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 APRIL 2018 

 
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 

LHV DE SNOEK 

GEHOUDEN OP MAANDAG 30 april 2018 

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 en Elly Belder. 
De leden:  W. Blijenberg, A. Boot,  D. Groenenberg, Mw. L. Groenenberg,  
P. Landegge, W. van Tol,  J. Woelke, A. Versluis, G. Boom, L. Keurntjes,   
K. Sjouken, J. Quick, T. van Kooten, K. Elvers en Mw. L. Elvers, H. Klijn,  
H. Zwijnenburg en F. Visser. 
Afwezig met kennisgeving:  Heleen Kolijn, Wim Boei en Ursus de Boer 
Notulist:   Jan Bruins 
Aanvang:  20.10 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 maart  2018. 
 Onder punt 9 worden twee agendapunten toegevoegd: 

- Uitreiking certificaten 
- Toelichting op “mijn Sportvisserij Nederland” 

 
 De voorzitter verzoekt de aanwezig leden een ogenblik stil te staan bij het 
 overlijden van leden sinds de voorjaarsledenvergadering 2017  
 Het betreft de leden: 
 
 W. Abbel   W. Huuskes   H. Kool  
 WA van den Born  Carel Kars   D.V. Molenkamp 
 A  Drzewinski  W.J. Kolkert   Wim Stutz 
 G.N.M. Vos 
 

2.  Mededelingen 

 Kees Kool heeft een aantal mededelingen: 
 

 We stellen Het Oevertje dit jaar niet open tijdens de glasdagen van 7  t/m 9 
 september. De ervaringen uit het vorig jaar waren zodanig dat het bestuur 
 besloten heeft geen medewerking meer aan de glasdagen te verlenen. 
 
 Er is afgelopen jaar geen Open Dag georganiseerd mede in verband met de 
 glasdagen. Ook in 2018 zal er geen Open Dag zijn. Wel zal gewerkt worden 
 aan plannen voor een Open Dag in 2019. 
 
 Kerst Sjouken is toegetreden tot de jeugdcommissie en neemt de plaats in van 
 de vertrokken Anthonie Huigen 
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 De Havencommissie is uitgebreid met een nieuw lid en wel Leon Keurntjes. 
 
Er zij drie nieuwe bezorgers voor de clubbladen en overige incidentele 
postbezorging : Kerst Sjouken, Wim van Holten en John Quick. (Ursus de Boer 
is gestopt) 
 
Leden van de TC hebben de trapleuning aan de steile dijk vervangen. 
Het betreft de middelste trap. 
 
De Gemeente heeft een mindervalide visstek langs de Eksterlaan 
aangebracht: een mooie ruime vlonder van 3 x 6 meter zodat ook invaliden een 
mooie visstek hebben. 
 
Vorig jaar zijn er graskarpers en brasems door de gemeente uitgezet en in 
januari zijn er door ons graskarpers uitgezet tussen Reigerpad en 
Buizerdstraat/Valkhof. De Snoek heeft daar een aantal extra karpers uitgezet 
omdat het proefgebied groter is geworden dan in eerste instantie voorzien. 
 
Afgelopen maand is er een bijeenkomst geweest met de verenigingen van 
Vijfheerenlanden. Er waren 6 van de 7 verenigingen vertegenwoordigd. Doel 
was om met elkaar in gesprek te komen om mogelijk in de toekomst met een 
of twee vertegenwoordigers namens alle verenigingen in gesprek te komen 
met de nieuwe gemeente. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken om één 
maal per jaar een wedstrijd te houden om de nieuwe VHL-cup. Bedoeling is 
deze te houden op de tweede zaterdag in september. De verenigingen 
organiseren beurtelings deze wedstrijd. 
De Snoek is in 2021 aan de beurt. 

 
Er zijn twee folders uitgebracht. Een algemene informatiefolder die ook 
beschikbaar is op de haven en een folder betreffende de verkoop 
dagvergunningen bij de nieuwe infowinkel in de Kerkstraat. 

 

3. Vaststellen van het verslag van de Najaarsledenvergadering gehouden 
op maandag 23-10-2017. 

 De opzet is geweest om dit verslag af te drukken en te verspreiden onder de 
aanwezige leden. In de drukte is dat helaas vergeten. Kees Kool besluit om dit 
verslag te behandelen in de volgende ledenvergadering gelijk met het verslag 
van deze vergadering. 

  

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
 Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

5. Bestuursverkiezing 
 Er zijn geen aftredende bestuursleden. Wel is de vereniging dringend op zoek 
 naar een secretaris, de functie die de penningmeester Jan Bruins er nu al  
 5 jaar “bij doet”. 
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6.  Jaarverslagen commissies 2017 

 Kees Kool behandelt de jaarverslagen van de diverse commissies en het 
 bestuur. De ledenvergadering neemt kennis van deze verslagen en keurt deze 
 goed. 
  
 Het financieel jaarverslag 2017 wordt behandeld door penningmeester Jan 
 Bruins. Hij begint met de mededeling dat er een voordelig exploitatiesaldo 
 over 2017 is bereikt van ruim € 9.000. Vervolgens licht hij afzonderlijk de 
 diverse onderdelen van de jaarrekening 2017 toe en legt uit hoe dit overschot 
 is ontstaan. Met name de minder uitgaven op een aantal posten zijn hier de
 oorzaak van. Bij de vaststelling van de begroting 2019 zullen de uitkomsten 
 2017 en de voorlopige uitkomsten 2018 betrokken worden. 
 Na deze uitleg zijn er geen opmerkingen meer en wordt de jaarrekening door 
 de aanwezige leden goedgekeurd. 
 
 

7. Verslag kascommissie 2017 
 Ton van Kooten brengt namens de kascommissie ( die bestond uit Ton van 
 Kooten en Kerst Sjouken) verslag uit over hun bevindingen tijdens deze 
 controle. De saldi op de rekeningen zijn akkoord en er is tijd besteed aan een 
 aantal uitgaven welke steekproefsgewijs zijn onderzocht. Ook is gekeken hoe 
 de penningmeester tot de cijfers in de jaarrekening is gekomen. 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. 
 
8. Benoeming kascommissie 2018. 
 Voor 2018 wordt voorgesteld om Kerst Sjouken (voorzitter) en Dirk G
 Groenenberg te benoemen in de kascommissie. 
 Anthonie Huigen heeft zich gemeld als eerste reserve. Ook hiermee gaat de  
 vergadering akkoord. 
 
9. Ontwikkelingen haven en Veerwiel 

Wat betreft de haven zijn er de onderstaande mededelingen: 
Alle ligplaatsen zijn bezet en op de wachtlijst staan nu twee personen. 
De rem van de takel is gerepareerd evenals een vervelende elektrische 
storing. De kraan functioneert nu weer tot volle tevredenheid. 
Er is een nieuwe tent  aangeschaft. Deze zal eerdaags worden opgezet. 
Wat het Veerwiel betreft zijn de volgende zaken te melden: 
Vorig jaar zijn er nieuwe boompjes geplant. Door de droogte vorig voorjaar  
zijn er een aantal van de geplante boompjes dood gegaan. Deze zijn dit jaar 
weer vervangen (volgens de kapvergunning) 
Het vervangen van de vlonders voeren we niet uit. Er wordt n.l. eerst een 
natuurtoets geëist waarvan de kosten ca. € 3000,-  bedragen en daarna 
moeten de vergunningen worden aangevraagd waarvan dan nog de vraag is 
of deze worden toegekend.  Hoeveel dat gaat kosten is niet bekend. Voorlopig 
worden de stekken begaanbaar gehouden en later mogelijk van houtsnippers 

worden voorzien. 
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Na deze mededelingen wordt aan Henry Zwijnenburg het door hem behaalde 
certificaat BHV uitgereikt met felicitaties en een bloemetje.  
Ook Ursus de Boer behaalde dit certificaat maar hij kon jammer genoeg niet 
aanwezig zijn. 
Op de haven zijn nu twee medewerkers gecertificeerd n.l. Ursus de Boer en 
Henry Zwijnenburg. 
 
Daarnaast behaalde twee leden van de jeugdcommissie het certificaat 
Viscoach. Dit waren Kerst Sjouken en Gerrit Boom. Beiden kregen dit 
certificaat uitgereikt met de bijbehorende bos bloemen. Alle leden van de 
jeugdcommissie zijn nu in het bezit van dit certificaat. 
 

 Jan Bruins gaat vervolgens in op de ontwikkelingen binnen Sportvisserij 
 Nederland voor wat betreft het vrijgeven van de mogelijkheid om zelf bepaalde 
 wijzigingen in de ledenadministratie aan te brengen, duplicaat-vispassen aan 
 te vragen, contact op te nemen. Dit alles kan gebeuren door het activeren van
 “mijnsportvisserij.nl”. Dit is een omgeving op het internet van Sportvisserij 
 Nederland die daartoe is ontwikkeld. Jan deelt mee dat op onze eigen 
 website een diapresentatie is opgenomen hoe dit allemaal werkt. 
 

10. Rondvraag 
 Kees Elvers: is het mogelijk om de periode van onderhoud te verlengen. 
 Begin april is wel heel vroeg gelet op de mogelijke weersomstandigheden. 
 Kees Kool antwoord dat hier al binnen het bestuur wordt over gesproken en 
 nagedacht. 
  
 Kerst Sjouken: Weer veel last gehad van het draaien van de rondvaartboot. 
 Kan daar iets aangedaan worden? Kees Kool antwoord dat we graag een foto 
 en tijdstip hebben als dit gebeurt. Het wordt dan bij dhr. Moerings die ook lid is 
 van onze verenging gemeld die dan de kapitein daarop zal aanspreken. 
 Tweede vraag van Kerst:  De Vis-APP klopt nog steeds niet voor de volle 
 100%.  Jan Bruins antwoord dat dit gemeld kan worden via het 
 contactformulier op  “Mijn Sportvisserij”. 
 
 Dirk Groenenberg: John Quick heeft een deel van de wijk van Henk Klijn 
 overgenomen. Werd niet gemeld door Kees Kool bij de nieuwe leden in de 
 commissies. (in dit verslag is dit reeds gecorrigeerd) 
 

11. 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 
 drankje aan. 
 

 


