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Aanwezig: De bestuursleden Kees Kool, Jan Bruins, Cees Sprado en Jaap Kolijn (notulist). 

De dames: Elly Belder, Lena Elvers,  Loes Groenenberg, Heleen Kolijn, Gerda Sjouken en                

Janny Woelke 

De heren: Wout de Boer, Arjan Bogert, Arie Boot, Renee Boot, Kees Elvers, Dirk 

Groenenberg, Cor den Hartog,  Leon Keurntjes, H. Klijn,  J. de Kogel,Peter v.d. Linden,   

Nico Middag, John Quick, Wim van Tol en Joop Woelke 

Afwezig (m.k.):  Willem Boei, Ton van Kooten, Piet Landegge en Kerst Sjouken 

Aanvang: 20.05 uur 

Sluiting:   20.50 uur 

 

1. Opening   

Kees Kool heet allen van harte welkom,  speciaal de bijzondere leden Elly Belder, Cor den 

Hartog, Peter van der Linden en Nico Middag.  

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van twee clubiconen: Henk van Schijndel (64 jaar lid, 

een zeer gewaardeerd sportvisser) en  Piet Hoekstra (ruim 40 jaar lid en vroeger actief op de 

haven). 

 

2. Mededelingen 

- Het clubgebouw is door een schildersbedrijf geschilderd 

- Deze maand hadden we de  4e bijeenkomst met de hengelsportverenigingen van 

Vijfheerenlanden (VHL). De Snoek heeft de eerste gezamenlijke wedstrijd om de VHL-cup 

gewonnen. Volgend jaar zal de wedstrijd door De Huibert worden georganiseerd en over twee 

jaar door (en in het water van) De Snoek 

- De vrijwilligers hebben tijdens de kadervisdag Wim van Holten  gekozen als vrijwilliger van 

het jaar. De onderscheiding zal hem binnenkort op de haven  worden overhandigd 

- We hebben in Jeroen de Bruin een nieuw en enthousiast lid voor de 

viswaterbeheercommissie gevonden 

- De botenverhuur is blijvend door René van den Berg overgenomen van Dirk Groenenberg 

-Kerst Sjouken gaat volgens een ander rooster werken en daarom stopt hij bij de 

Jeugdcommissie. Ook Mark van Wijk stopt bij de Jeugdcommissie.  We hebben voor deze 

commissie dringend versterking nodig. 

-  Komende winter staat het baggeren van de haven op het programma hoewel dit door 

milieumaatregelen ook kan worden uitgesteld tot het najaar 2020.  Alle boten moeten dan uit 

het water en er wordt met Havencommissie en Technische commissie hard gewerkt aan een 

plan van aanpak. 

- De Snoek is toegetreden tot het Sportakkoord .De medewerking daaraan kan bij een subsidie 

aanvraag  een belangrijke rol spelen.   

- Het lijkt erop dat we dit jaar voor het eerst in lange tijd met  het ledental niet zakken. Tien  

jaar geleden telden we 1480 leden,  nu zijn het er ca. 1325. 

- Onlangs werd bekend dat Sjors Fröhlich burgemeester wordt van VHL. Hij is al enige tijd 

lid van De Snoek. 

 

3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 mei 2019 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken  

Behoudens berichten van verhindering (zie boven) zijn er geen ingekomen stukken. 

 



VERSLAG VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING 

VAN LHV DE SNOEK 

GEHOUDEN OP 14 OKTOBER 2019 IN HET CLUBGEBOUW 

 

2 
 

 

5. Begroting 2020 en vaststellen contributiebedragen 

Jan Bruins geeft een toelichting bij de stukken die voor aanvang van de vergadering zijn 

uitgereikt.  De begroting 2020 vertoont  geen opmerkelijke afwijkingen t.o.v.  van de 

begroting over het lopende jaar. De afdracht aan de federatie wordt met € 1,50 verhoogd (met 

uitzondering van de jeugdleden).Deze verhoging moeten we aan onze leden doorberekenen.  

De contributiebedragen en de kosten van de ligplaatsen blijven ongewijzigd. 

De vergadering stemt hiermee in. 

 

6. Ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel 

Op één na zijn alle ligplaatsen zijn bezet. Er staan twee leden op de wachtlijst voor de 

buitenboordmotorenberging.  

Het afgelopen jaar zijn de sleutels vervangen door zogenaamde tags en er zijn camera’s 

geplaatst. Dirk Groenenberg wijst erop dat we de privacyregels goed moeten naleven.. 

Rond de Veerwiel houden we de paden vrij. Er komen geen nieuwe steigers. De geplante 

bomen groeien goed. 

 

7. Ontwikkelingen rond het clubgebouw 

Vorig jaar heeft de ledenvergadering gevraagd of we geen afscheid van het huidige 

clubgebouw kunnen nemen. We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken.  

We hebben gesprekken gevoerd  met Teus Meydam en Wim van Dijk en met afgevaardigden 

van  de gemeente VHL. Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor een clubgebouw op 

het eiland, maar we  willen daarvoor niet samenwerken met een horecaondernemer. 

In juli zijn we uitgenodigd door de gemeente VHL . We willen zekerheid over een lange 

huurperiode voor het eiland. We zouden één dezer dagen wat horen. Wachten op de 

gemeente. 

Ook andere opties worden door het bestuur bekeken, waaronder de aankoop van eiland bij 

afloop van de huurovereenkomsten.  

 

8.  Rondvraag 

Kees Elvers vraagt of bekend is dat iemand  buiten het hek om op de steigers  is gekomen? 

Kees Kool antwoordt dat dit bij de  wijkagent  is gemeld en deze zal de persoon in kwestie  er 

op aanspreken.. 

Dirk Groenenberg  bedankt iedereen voor de belangstelling bij zijn ziekte. 

 

10. Sluiting  

Op 20.50 uur sluit Kees Kool de vergadering.  

 

 

Aldus vastgesteld op …………………………………………………………………….2020 


