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Aanwezig: De bestuursleden Kees Kool, Jan Bruins, Cees Sprado en Jaap Kolijn 
(notulist) 
De dames: Loes Groenenberg, Heleen Kolijn, Janny Woelke  
De heren: Wim Bleyenberg, Arjan Bogerd,  Arie Boot, Rene Boot, Ton Carree,  
Dirk Groenenberg, Anthonie Huigen,  Henk Klijn, Ton van Kooten, Piet Landegge, 
Peter van der Linden, Nico Middag,  John Quick, Kerst Sjouken en Joop Woelke 
Afwezig (m.k.):  mw. E. Belder en Mw. G. Sjouken 
Aanvang: 20.00 u                                                                                                        
Sluiting:   20.58 u. 
 

1. Opening   
Voorzitter Kees Kool heet allen van harte welkom, speciaal de bijzondere leden Ton 
Carree, Peter van  der Linden en Nico Middag.  
Sinds de vorige voorjaarsledenvergadering zijn ons acht leden ontvallen: 

Mevrouw J. van Brakel 
De heer Mark van Benthem 

De heer P.J.G. Kok 
De heer G.H. Kuipers 
De heer Hans Linsen 

De heer L. Maas 
De heer M. Spies 

Oud-bestuurslid de heer Frans Jansen 
 
Zij worden – staande – met een ogenblik stilte herdacht. 
 
2. Mededelingen 
- De afgelopen winter is op ons eiland de elektronische sleutel, de zgn. tag in gebruik 
genomen. Indien iemand zijn ligplaats opzegt, wordt de tag meteen ongeldig 
gemaakt, en is er geen toegang tot het eiland meer mogelijk.  
- Op 15 juni hopen we een Open Dag te houden, waarvoor een spectaculair 
programma is opgesteld met veel (vis)demonstaties. Op de site van De Snoek vindt u 
alle bijzonderheden. 
- Wegens tijdsgebrek heeft  Ron Bink bedankt als lid van de 
Viswaterbeheercommissie. Een kandidaat voor opvolging loopt de volgende maand 
mee. 
- Het clubgebouw heeft een schilderbeurt nodig. Er zijn daarvoor offertes 
aangevraagd, want onze eigen schilders worden steeds ouder. Het schilderen zal in 
het komend najaar plaatsvinden. 
- In Leerdam Noord zijn graskarpers uitgezet om het water schoon te houden en dat 
lijkt te voldoen. 
- De spiegel-en schubkarpers waren door onbekende oorzaak uit het Wieltje van 
Collee verdwenen. De VBC heeft daarom afgelopen periode weer een aantal nieuwe 
spiegelkarpers uitgezet.  
- Vorig jaar is gestart met de verkoop en uitgifte van dag- en weekvergunningen via 
het infowinkeltje. Omdat Amazone eind juni 2019 de zaak sluit zal ook de inschrijving 
van nieuwe leden via de infowinkel gaan verlopen. 
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- Er is overleg met de gemeente over baggeren. Dat gaat komende winter gebeuren. 
Het is hard nodig want de Linge nabij de rondvaartboot wordt te ondiep. We willen 
overleggen of meteen de invaart van de Veerwiel kan worden meegenomen.  
 
3. Vaststellen van het verslag van de Najaarsledenvergadering van 30 oktober 
2018 
Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. Het bestuur denkt nog na over de 
toekomst van ons clubgebouw. Het dak van het clubhuis is dit voorjaar gerepareerd 
en de lekkage is verholpen.  
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen en uitgegane stukken. Mw. Belder en mw. Sjouken zijn met 
kennisgeving afwezig. 
 
5. Bestuursverkiezing 
Aftredend: 
- voorzitter Kees Kool. Aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaar. 
- bestuurslid Jaap Kolijn. Aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaar. 
Jan Bruins neemt voor dit agendapunt de leiding van de vergadering over. Het 
voorstel om Kees Kool te herbenoemen wordt met applaus begroet evenals de  
herbenoeming van Jaap Kolijn.  
 
Benadrukt wordt dat het bestuur nog steeds – zeer dringend – op zoek is naar een 
secretaris. 
 
6. Jaarverslag 2018 
Alle commissie hebben een jaarverslag opgesteld, die zijn gebundeld door Jan 
Bruins. De aanwezigen hebben dit – samen met het Financieel Verslag 2018  - bij 
binnenkomst ontvangen. 
Alle commissies komen jaarlijks met het bestuur bijeen. Overleg met de Technische 
Commissie gebeurt wat frequenter. We hebben ook weer een Havenmeester, Leon 
Keurntjes, die zijn best doet om alles op papier te zetten en bij te houden. De 
veiligheid staat daarbij hoog in het vaandel. 
 
Kees Kool spreekt zijn bewondering uit voor de Jeugdcommissie. De jeugd is steeds 
moeilijker aan het water te krijgen. De leeftijden lopen daarbij bovendien terug. De 
commissie doet echter erg zijn best om e.e.a. op peil te houden.  
Het ledental is opnieuw licht teruggelopen. De leeftijdsopbouw ziet er echter nog 
steeds goed uit en het bestuur hoopt echter dat het graskarperproject – waardoor 
vooral de wateren in Leerdam Noord beter bevisbaas worden – zal bijdragen aan 
een stijging van het ledental. Ton van Kooten voegt daaraan toe, dat ook het weer 
van invloed is op het ledental. 
 
 
- Financieel Verslag 2018 
Jan Bruins geeft een toelichting bij de jaarrekening. Deze loopt in de pas met de 
begroting 2018 en de realisatie van 2017.  Er is een batig saldo van ruim  € 3.100,-. 
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Gelukkig worden de tegenvallers meestal gecompenseerd door meevallers. De 
ontvangsten zijn nagenoeg uitgekomen op de begrote bedragen. 
De Jaarrekening is qua opzet vergelijkbaar met voorgaande jaren. De kosten van 
afschrijving blijven constant mede omdat we proberen alle kosten direct op te nemen 
binnen de reguliere exploitatie.  
De waarde van het onroerend goed op de balans is gewijzigd  door de vaststelling 
van de WOZ-waarde. Het clubgebouw en grond zijn opgewaardeerd.  
De portokosten zijn hoger dan begroot. Oorzaak is het meesturen van de “Lijst van 
Viswateren” eind 2018. 
Door onderhoud van de Veerwiel zijn de kosten van viswaterheer hoger uitgekomen. 
Het clubblad is iets duurder geworden, maar dat ziet er tegenwoordig keurig uit, 
hetgeen ook door de adverteerders wordt onderschreven. 
Op pagina 18 van het verslag staat een typefout. Er staat een stijging van euro 
2.0000. Dit moet zijn €  2.000. 
 
7. Verslag Kascommissie 
Kerst Sjouken brengt verslag uit van de bevindingen van de Kascommissie. Er zijn 
geen noemenswaardige zaken aangetroffen. Opgemerkt wordt dat de kosten binnen 
de Milieucommissie al een paar jaar nihil zijn. Moet die niet worden opgeheven?  
Het bestuur antwoordt dat we deze commissie – zeker met het oog op de toekomst – 
in stand moeten houden.  
De Kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt met 
applaus begroet. 
 
8. Benoeming Kascommissie 2019 
Kerst Sjouken is aftredend, Dirk Groenenberg wordt nu voorzitter en Anthonie Huigen 
treedt toe tot de commissie. Arjan Bogerd wordt reservelid.  
 
9. Automatisch incasseren van de contributienota 
SVN rekent 5 euro voor een incasso opdracht.  Het bestuur heeft al besloten om 
nieuwe leden te verplichten een incassomachtiging te verstrekken. Elk jaar zien we 
dat nieuwe leden binnen twee jaar weer afhaken. Hopelijk kunnen we dit met een 
automatische incasso terugdringen. Andere verenigingen  uit het VHL gebied kennen 
door de automatische incasso minder verloop in het ledental.  
De administratiekosten voor het niet automatisch betalen willen we verhogen van  
€ 3,00 naar € 5,00.  De vergadering stemt hiermee in. Dit zal worden gepubliceerd in 
het clubblad dat reeds in september verschijnt zodat we de leden er nogmaals tijdig 
op attent kunnen maken dat opzegging van het lidmaatschap  vóór 1 oktober moet 
plaatsvinden.  
 
10. Ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel 
Kees Kool meldt dat er weinig nieuws is over de haven. De meeste boten liggen weer 
in het water. Veel boten wel betrekkelijk laat, d.w.z. na 1 april. Daarover willen we 
met de ligplaatshouders en havencommissie afspraken maken.   
 
Er is geen wachtlijst meer en alle ligplaatsen zijn bezet. Er is alleen nog een 
wachtlijst voor de berging van de buitenboord motoren.  
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Vorig jaar zijn rond de Veerwiel nieuwe boompjes geplant. De essen komen echter  
moeilijk op gang en sommige boompjes zijn helaas vernield. We hebben geen idee 
waarom en door wie.  
 
Vervanging van de vlonders wordt ons door de ambtenarij onmogelijk gemaakt. Voor 
degenen die met de werphengel vissen zijn de vlonders echter niet meer nodig en 
daarom houden we alleen de visplekken langs de Veerwiel kaal.  
 
11. Rondvraag 
Dirk Groenenberg merkt op dat het bord m.b.t. de botenverhuur nog niet is 
aangepast. Als Dirk geopereerd wordt, moet het bord sowieso voor 1 juni worden 
verwijderd. Het bestuur zegt dit toe. 
Er is nog geen zekerheid over het al dan niet doorgaan van de Draaimiddag 2019. 
 
12. Sluiting 
Onder dankzegging voor de aanwezigheid en de bijdragen aan de discussies sluit 
Kees Kool om 20.58 uur de vergadering, nadat de penningmeester nog een 
consumptie heeft toegezegd. 
 
 
 
Aldus vastgesteld op 
…………………………………………………………………….2019 


