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Van de voorzitter…. 

 

Onze vereniging heeft spannende weken achter de rug. Toen de gemeente de brief 

van onze juridisch adviseur negeerde, restte ons geen andere mogelijkheid dan de 

publiciteit te zoeken en de noodklok te luiden voor het behoud van onze prachtige 

botenhaven.  

In een open brief aan het college van B&W, met een kopie aan alle fractie-

voorzitters spraken wij ons ongenoegen uit over de gang van zaken. Daar was alle 

reden toe. De continuïteit van de vereniging was in gevaar. De botenhaven is 

immers het kloppend hart van onze vereniging. De huurovereenkomsten, die de 

gemeente ons voorlegde, boden ons op termijn niet de garantie om op het eiland 

te kunnen blijven en ook geen enkele garantie voor een andere vergelijkbare 

locatie. En dat was tegen de afspraken in die wij in juni met de gemeente hadden 

gemaakt. De resultaatverplichting voor een eventuele andere locatie was voor ons 

de voorwaarde om akkoord te gaan met een korte looptijd. 

De Leerdamse politieke partijen hebben ons niet in de kou laten staan. Onder 

aanvoering van Leerdam 2000 en met steun van de SGP was een motie 

voorbereid waarin het college werd gevraagd om opnieuw met De Snoek in 

gesprek te gaan en een contract met een langere looptijd aan te bieden. De motie 

kreeg bijval van alle andere politieke partijen en de wethouder nam uiteindelijk 

het standpunt van de raad over.  

U heeft het allemaal in de lokale kranten kunnen lezen. Het bestuur is natuurlijk 

erg blij met het behaalde resultaat en voelt zich gesteund door de Leerdamse 

politiek. Het is een compliment voor de wijze waarop wij dit bijzondere stukje 

Leerdam vorm hebben gegegeven. De visbotenhaven hoort bij Leerdam en geeft 

de stad een bijzondere uitstraling. Ook aan de toeristen die ’s zomers over de 

Zuidwal langs onze haven lopen. 

Wij gaan dus opnieuw in gesprek met de wethouder en pakken de constructieve 

draad weer op. Zoals door ons in de eerdere gesprekken al is aangegeven, willen 

wij graag samen met de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om de 

botenhaven beter te laten aansluiten op de glasroute en de haven wat meer 

toegankelijk te maken. Een langere looptijd van de huurcontracten en de 

toezegging dat wij het eiland kunnen blijven gebruiken als botenhaven geeft ons 

weer vertrouwen in de toekomst. De belangen van de vereniging en de gemeente 

zijn niet per se strijdig met elkaar. Met vertrouwen en met oog voor elkaars 

belangen en met de nodige creativiteit moeten beide partijen in staat zijn om tot 

een win/win situatie te komen. Met dank voor de vele reacties en de steun die het 

bestuur de afgelopen weken van u heeft ontvangen. Wordt vervolgd…  

                                                      Peter van der Linden, voorzitter LHV De Snoek 
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     !!!!!!BARBECUE!!!!!! 
 
Zaterdag 28 juni heeft de havencommissie van LHV de Snoek het 
voornemen onze jaarlijkse barbecue te laten plaatsvinden. Vooraf wordt er 
een viswedstrijd georganiseerd voor senioren en junioren. Deze 
viswedstrijd begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Vervolgens 
begint aansluitend om 17.30 uur de barbecue. 
De kosten voor deze fantastische dag bedragen 15,- euro per persoon en dit 
is inclusief viswedstrijd, eten en drinken. 
Voor iedere visser is er een prijs. En voor de winnaar van de dag is er 
uiteraard een extra prijs. Junioren tot en met 12 jaar mogen onder 
begeleiding van ouders of voogd gratis meedoen. 
Deze dag is uitsluitend bestemd voor leden van de snoek. 
Ieder lid mag 1 introducé meenemen, uiteraard tegen betaling van de al 
genoemde 15 euro. 
Belangrijk is dat u zich opgeeft. Hiervoor heeft u de tijd tot en met vrijdag 
de 13e juni. 
Opgeven kan in de haven op het inschrijfformulier aan het prikbord. 
Mailen of bellen mag natuurlijk ook. 
KOMT ALLEN!!! 
 
Namens de Havenmeester, 
 
K. Sjouken 
0345-617156 
k.sjouken@chello.nl 
 
 
 
 
 
 





 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

VAN 
 

LHV  DE SNOEK 
 

te houden op 
 

Maandag  28 april 2014 
 

Clubgebouw, Prins Bernhardstraat 4 te Leerdam 
 

Zaal open 19.15 uur                Aanvang:  20.00 uur 
 

 

    AGENDA: 
  

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Vaststellen verslag van de Najaarsledenvergadering van 21-10-2013 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Vaststellen “Jaarstukken 2013” 
- Commissieverslagen      

- Financieel verslag 

-      Verslag kascontrolecommissie 

5. Benoeming Kascontrolecommissie 2014 

-  aftredend en niet herkiesbaar: F. Janssen 

6. Bestuursverkiezing 
-  aftredend secretaris :  Vacature 

7. Huurkontracten 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

Vanzelfsprekend kunt ook zelf een agenda punt indienen bij het bestuur. Dit moet 

uiterlijk 2 weken voor de vergadering worden ingediend. 

  





 

                                       

 

VERSLAG VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING 

VAN 

LHV DE SNOEK 

GEHOUDEN OP MAANDAG 21 OKTOBER 2013 

IN HET CLUBGEBOUW, PRINS BERNHARDSTRAAT 4, 

LEERDAM 

 
AANWEZIG 
De bestuursleden: Peter van der Linden (voorzitter), Jan Bruins 

(penningmeester/waarnemend  secretaris) en Eddy Belder (bestuurslid) 
De bijzondere leden: dhr. G. van Wijk, dhr. C. den Hartog, dhr. N. Middag 
De leden: dhr. en mevr. Woelke, dhr. en mevr. v.d. Oever,  dhr. en mvr. 

Groenenberg, dhr. J. Quick, dhr. H. van den Oever, dhr. F. Janssen, dhr. en mevr. 

Elvers, K. Kool, mw. C. Iking, dhr. A. Boot, dhr. K. Sjouken,                            

dhr. H.Zwijnenburg, dhr. H. Klijn, dhr. B. Kars, dhr. J. Rutjens, mw. G. Sack, 

dhr. T. van Kooten, dhr W. Stutz. 
 
Met kennisgeving afwezig: Jaap Kolijn (bestuurslid), mw. H. Kolijn-Venderloo, 

Mw.E. Belder en dhr. P. Kroon 
 
Notulist:  Jan Bruins 
 
Aanvang van de vergadering:  20.00 uur 
 
Voorafgaand aan de vergadering zijn de prijzen uitgereikt behorende bij de 

Topcompetitie 2013. 

 
1. Opening 

Peter van der Linden opent om 20.03 uur de vergadering en heet een ieder 

welkom, speciaal de leden van verdienste en de erevoorzitter. Er zijn geen 

voorstellen voor de ledenvergadering ingediend. Na de vorige ledenvergadering 

is een lid ons ontvallen. In de voorjaarsledenvergadering zullen wij hem 

gedenken. 

 

2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden 

op 22 april 2013 



 

                                       

 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Als antwoord op de tijdens de 

rondvraag gestelde vraag om de einddatum voor het te water laten van boten te 

wijzigen van 31 maart in 30 april deelt het bestuur mee dat de in het 

havenreglement genoemde datum van 31 maart gehandhaafd blijft. Mocht 

i.v.m. calamiteiten of weersomstandigheden een verlenging noodzakelijk zijn, 

dan kan de havenmeester daartoe besluiten. Als leden om wat voor reden hun 

boot iets langer op de kant te willen houden, dan kan dat in overleg met de 

havenmeester worden geregeld. Dit is met de havenmeester besproken en deze 

heeft toegezegd enige coulance te betrachten.  

   

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn voor deze vergadering geen ingekomen stukken. 

Wel zijn er enkele mededelingen: 

Contractbesprekingen: 

Peter van der Linden licht de vergadering in over het verloop van de 

contractbesprekingen. In juni 2013 zijn bindende afspraken gemaakt in een 

overleg met wethouder de Graaf en een tweetal ambtenaren. Hierbij werd 

afgesproken dat een nieuwe huurtermijn wordt aangegaan voor de duur van 5 

jaar en een verplichting vanuit de Gemeente Leerdam om voor een 

gelijkwaardige alternatieve huisvesting van de haven te zorgen bij beëindiging 

of tussentijdse opzegging van het contract door de Gemeente. Hiervoor wordt 

een opzegtermijn van 2 jaar in acht genomen. Deze afspraken moeten nog in 

een nieuw contract worden opgenomen, maar tot op dit moment heeft de 

gemeente nog geen contract aangeboden waar deze afspraken juist in zijn 

weergegeven.  

Het schriftelijke verslag met de bindende afspraken, opgesteld door de 

Gemeente, is in feite al een rechtsgeldig document. Dit is door het bestuur 

getoetst bij onze juridisch adviseur bij Sportvisserij Nederland.  

Het bestuur denkt dat zij hiermee het maximaal bereikbare heeft gehaald. Graag 

hadden wij een contract met een langere looptijd gehad, maar het belangrijkste 

is dat de continuïteit van de haven gewaarborgd is door de afspraak over een 

vergelijkbaar alternatief. Het bestuur neemt de complimenten uit de 

ledenvergadering over het bereikte resultaat dankbaar in ontvangst. 

 

Ledenadministratie: 

De huidige ledenadministratie is overgezet naar de ledenadministratie zoals 

deze wordt aangeboden door Sportvisserij Nederland. Hieraan is door Eddy 

Belder en Jan Bruins veel tijd besteed, en is in zoverre gerealiseerd dat onze 

contributierekeningen over 2014 uit het nieuwe systeem zullen komen. Dit 



 

                                       

 

betekent dat ons huidige systeem per 1-1-2014 zal worden afgesloten en 

definitief wordt overgegaan naar de nieuwe ledenadministratie. 

 

Clubblad: 

Het clubblad met daarin de agenda voor deze ledenvergadering is het eerste 

clubblad dat door  Dirk-Jan Boer met behulp van Ton van Kooten in elkaar is 

gezet. Het bestuur is blij dat het clubblad op deze wijze kan worden voortgezet. 

 

Commissies: 

Viscommissies: de recreantencommissie (Dirk, Tonny, Loes en Corry) blijven 

hun activiteiten voortzetten. Het bestuur is daar verheugd erg over. 

De wedstrijdcommissie, met name gestalte gegeven door Kees Kool, stopt 

helaas. Peter roept leden op om te kijken of er opvolgers te vinden zijn. Peter 

reikt een bloemetje en een bon uit aan Kees Kool als blijk van waardering voor 

wat hij al die jaren heeft gedaan. Arie v.d. Oever blijft de jeugd doen. Het 

bestuur heeft nog een gesprekje met Martin Groenenberg. 

 

Otto Buitendijk heeft in verband met zijn drukke werkzaamheden voor de VBC 

moeten bedanken. Johan Aangeenbrug is bereid gevonden om deze commissie 

voorlopig te trekken. Er worden op dit moment plannen ontwikkeld voor 

verbetering van het viswaterbeheer in de gemeentewateren. Als deze klaar zijn 

worden zij in het bestuur besproken en daarna met gemeente.  

Op dit moment doet de Gemeente niets aan het beheer van viswater. In Leerdam 

Noord moet meer gebaggerd worden. Er wordt wat gemaaid en dat is het. Er 

kan nu amper nog gevist worden. Onderhoud is mede de verantwoording van 

het waterschap maar ook aan deze kant blijft het oorverdovend stil. 

 

L&M: 

De huidige voorzitter, Wim van Dijk, is afgetreden. Wij wachten op berichten 

vanuit de L&M over de stand van zaken wat betreft de VBC voor het 

Linge/Merwede gebied. Het bestuur heeft de secretaris van L&M gevraagd ons 

over de situatie in te lichten. Met name de stand van zaken over het beheer van 

de Linge is voor ons van groot belang.  

 

Enkele algemene mededelingen: 

Op 12 september jl. is er door Jan en Eddy een presentatie over onze vereniging 

in Leerdam Noord in het kader van de vrijwilligersdag.  

 



 

                                       

 

Afgelopen dinsdag 15 oktober is de jubilarisavond geweest. Drie jubilarissen 

zijn vanavond aanwezig, en samen goed voor 150 jaar lidmaatschap!  

 

Op 9  november wordt de jaarlijkse roeiwedstrijd op de Linge gehouden. Leden 

die willen gaan vissen wordt gevraagd hiermee rekening te houden. De 

roeiwedstrijd is op het traject tussen Kedichem en de Lingebrug. Tijdens de 

wedstrijd geldt op dat gedeelte van de Linge een vaarverbod.  

 

De eerste gelegenheid voor het afhalen van de vergunningen is 14 december. 

Dan is er ook weer de jaarlijkse draaimiddag. 

 

 Zaterdag 29 maart 2014 is er weer de landelijke opschoondag. Wegens het 

succes van dit jaar hebben het bestuur en de havencommissie besloten om ook 

in 2014 tijdens de landelijke opschoondag de handen uit de mouwen te steken. 

 

4. Voorstel contributie 

Jan licht het voorstel kort toe.  

De reden om over te gaan naar een nieuw systeem is de overgang naar het 

nieuwe Europese betaalsysteem SEPA. Om ons huidige programma aan te 

passen zou dit de vereniging minimaal  € 5.000 gaan kosten. 

Vorig jaar is contact opgenomen met SVN om na te gaan wat de mogelijkheden 

zouden kunnen zijn om onze huidige ledenadministratie over te zetten naar de 

door SVN aangeboden ledenadministratie. 

Naast de ledenadministratie moest ook onze havenadministratie binnen deze 

administratie passen. Dit bleek mogelijk. Ook financieel kunnen we alle zaken 

kwijt. Dit alles is verder onderzocht en uitgewerkt. Uiteindelijk bleek dat meer 

kon dan we dachten. In april is besloten om er mee aan de slag te gaan. 

Uiteraard ondervonden we toch nog wel de nodige problemen, maar deze 

konden in overleg met SVN worden opgelost en kan er worden overgegaan naar 

het nieuwe pakket. 

Verschillen tussen onze huidige administratie en de nieuwe ledenadministratie 

hebben tot een aantal veranderingen geleid. 

  

SVN werkt met andere peildata als dat wij gewend zijn. Dat is de reden dat in 

het voorstel de peildata worden vastgesteld op 1 januari van enig jaar. ( de 65+ 

korting en de jeugdleden). 

Als je op 1 januari 65 bent, dan krijg je de 65+ korting. Jeugdleden zijn leden 

die op 1 januari van enig jaar nog geen 14 jaar oud zijn. 



 

                                       

 

We kwamen er ook achter dat we eigenlijk 7 of 8 categorieën aan 

contributiebedragen hadden. Dit is gewijzigd, zodat we nu nog maar 3 

categorieën hebben. 

Dit zijn de seniorleden ( 14-65 jaar), de senior+leden ( 65 jaar of ouder) en de 

jeugdleden (tot 14 jaar, de datum waarop ook de vispas verplicht wordt) 

De jeugdleden ontvangen een korting van  € 10,- op de basiscontributie. 

De senior+leden blijven de huidige korting van  € 6,- ontvangen. 

De korting voor damesleden wordt afgeschaft. Het argument was in het 

verleden dat er, omdat per gezin één visblad werd verstrekt en meestal de 

partner ook lid was, minder kosten waren. Maar het visblad is inmiddels 

afgeschaft en de dameskorting werd eigenlijk ten onrechte gehandhaafd.  

Laatste punt: Inschrijfgeld wordt bij alle categorieën in rekening gebracht en 

bedraagt € 2,50. 

 

Voordeel voor ons is dat het systeem automatisch de juiste contributie bepaalt. 

Alleen de jeugdleden krijgen nog het gratis visblad.  

 

Vraag Kees Kool: Is het bij acties nog mogelijk om geen inschrijfgeld te 

berekenen?  

Antwoord: Ja, dat is mogelijk, maar wordt dan een handmatige aanpassing. 

 

Het voorstel wordt ongewijzigd door de ledenvergadering overgenomen. 

 

5. Vastststellen begroting 2014 

Jan licht de begroting toe. Wij hebben een sluitende begroting. Er zijn geen 

grote wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. De tegen elkaar wegvallende de 

kosten en opbrengsten van de kosten van vrijwilligers is uit de begroting 

gehaald. Zowel bij de uitgaven als de ontvangsten stond voorheen een bedrag 

van € 4.500,- vermeld. 

De vergoeding inbreng viswater is gewijzigd . Viswater is nu ingebracht via de 

L&M bij de Federatie en L&M rekent dat af. Alleen voor ons eigen water 

krijgen we nog een vergoeding.  

Elektriciteit is wat ruim begroot omdat de meest recente informatie pas bekend 

werd toen de begroting al afgerond was.  

Jan licht toe dat hij in het algemeen wat ruimer begroot qua kosten en wat 

voorzichtig qua opbrengsten. Dit geeft de vereniging wat speelruimte voor 

tegenvallers. 

Op een vraag van Cor den Hartog antwoordt Jan dat  een minnetje betekent dat 

we geld overhouden. Bij de meeste mensen thuis is dat precies andersom. 



 

                                       

 

 

De begroting wordt met applaus goedgekeurd. 

 

Ten slotte meldt Jan dat de contributienota 2014 er totaal anders uit zal zien als 

dat men gewend was. Op dit moment lijkt het erop dat we de gebruikelijke 

specificatie niet kunnen printen. Wel is op de nota een overzicht vermeld  van 

de contributiebedragen en de tarieven. Zo kan iedereen toch herleiden hoe het 

bedrag op de nota is opgebouwd. Misschien krijgt SVN het nog voor dit jaar 

opgelost, maar anders wordt e.e.a.  in 2015 gerealiseerd. 

Er wordt geen acceptgiro meer meegestuurd. Deze wordt niet veel meer 

gebruikt en het gebruik weegt niet op tegen de kosten die hieraan zijn 

verbonden.  

 

6. Rondvraag 

Gijs van Wijk: Er moet worden gekeken naar de groei en de toestand van de 

bomen op het Eiland. Deze gaan een gevaar opleveren omdat zij te hoog 

worden en een aantal verrot /ziek zijn. Het bestuur zal dit op korte termijn met 

de havenmeester bespreken en contact opnemen met de Gemeente over een 

kapvergunning.  

 

7. Sluiting 

Peter sluit om 21.05 de vergadering. 

 







 

 

Tijdverdrijf in de winter 
 
Normaal is vissen in de winter doorbijten. Kou, sneeuw en veel wind zorgen er 
vaak voor dat het verre van ideaal is om goede vangsten te kunnen doen. Wanneer 
door overvloedige regenval het water ook nog eens de kleur van koffie heeft, is 
een goede vangst welhaast onmogelijk.  
 Hoe anders was het deze winter. Koud was het niet.  IJs en sneeuw hebben we 
niet gezien en de wind zat meestal in de gunstige zuid tot west hoek. Prima 
omstandigheden om er deze winter bijna ieder weekend een keer op uit te gaan. 
De resultaten bleven dan ook niet uit. 
 

 
103 centimeter 
 
In de wintermaanden ligt het wedstrijdvissen voor ons volledig stil. In een haven 
op voorn vissen is niet ons ding, dus vissen Kees Kool en ondergetekende vissen 
dan graag op snoek. We gaan dan voor de grote snoeken. Tot een paar jaar 
geleden gingen we altijd de polder in met kunstaas. Leuke sport, maar echt grote 
snoeken zal je niet snel tegenkomen in een poldersloot.  



 

 

Daarom gaan we tegenwoordig in de winter op de Linge achter het grote wild aan. 
Als aas dient dan een sardine of flinke dode voorn als aas.  
 
Denk echter niet dat je zomaar even een grote snoek zal vangen. Het is flink 
doorbijten en veel uurtjes maken. Vaak met op een visdag maar één enkele 
aanbeet of soms gewoon nog minder. Helemaal niets dus. 
 

   
101 centimeter   108 centimeter 
 
Doorzetten loont echter. Wanneer je weet waar ze zitten, zal het geduld 
uiteindelijk toch beloond worden.  
 De montage die we gebruiken is vrij simpel. Een flinke schuifdobber met 
uiteraard een stalen onderlijn. Ook maken we gebruik van een takel. De sardine 
gaat bevroren aan de haak, maar wordt na verloop van tijd boterzacht. De kans is 
groot dat wanneer je beet krijgt, de snoek de sardine gewoon van de haak trekt. 
Door een takel te gebruiken en vervolgens een haak in de kop van de sardine te 
doen, kun je dit voorkomen. Bovendien hoef je bij een aanbeet niet lang te 
wachten. Na een seconde of 15 kun je aanslaan en zal het in 90% van de gevallen 
raak zijn. De kans op slikken is hierbij nihil. De dril blijft natuurlijk een kick. Je 
hebt al snel in de gaten of het flinke snoek is en bij het gebruik van sardines, 
betekent een aanbeet bijna automatisch een flinke vis. 



 

 

Als je dit een wintertje stug volhoudt zijn bijgaande foto's het resultaat. Samen 
wisten we deze winter zes metersnoeken te vangen. Om precies te zijn twee stuks 
van 101 centimeter en verder van  102, 103, 106, 108 cm. 
We hebben het eerlijk verdeeld deze winter. Allebei drie stuks. 
 

 106 centimeter 
 
Daarnaast hadden we ook nog een aantal snoeken die het net niet haalden. We 
hebben het dan over 90, 95 en 99 centimeter. Wij waren dit ook niet gewend en de 
grens is inmiddels verlegd. Onder de 90 centimeter wordt inmiddels als een 
modaal snoekje gezien....  

 
Deze haalde het net niet. 99 centimeter 



 

 

De snoeken gaan na de vangst en het maken van een foto en eventueel wegen 
uiteraard weer retour. Snoeken van dit formaat zijn allemaal vrouwtjes en zitten 
aan het eind van de winter vol met kuit. Culinair heeft de snoek ook weinig tot 
geen waarde. In vroeger jaren werd een snoek nog weleens geslacht, maar ik 
heb de indruk dat bijna geen enkele sportvisser meer een snoek meeneemt 
voor de pan. 

 
102 centimeter 
 
Het mooie daarvan is dat hiermee de kans is dat je een dergelijke snoek ooit nog 
een keer vangt. Elke snoek van formaat zetten we altijd terug met de boodschap 
om volgend jaar nog een keer terug te komen! 
Bijvangsten zie je zelden. Kees ving aan een sardine van meer dan 20 centimeter 
deze winter een keer een snoekbaars van 74 centimeter. 
 
Eind maart zetten we een punt achter het roofvissen. Het seizoen sluit en de tijd 
voor feederen is weer aangebroken. De mooiste tijd van het jaar. 
Maar wanneer na de zomer het wedstrijdseizoen voorbij is, beginnen we gewoon 
weer opnieuw. Ons PR is voor allebei 112 centimeter. Daar moeten we toch een 
keer voorbij kunnen. 
 
       Ton van Kooten 



                                            

 

Activiteitenkalender  01 april 2014 t/m 30 november 2014 

 

Wanneer?  Wat?            Waar? 
Vrijdagavond is de vaste kaartavond in het Clubgebouw. 

          Alleen de competitieavonden van De Snoek zijn vermeld.  
  

 

11 april   Kaartcompititie           Clubgebouw  

15 april   Jubilarissenavond          Clubgebouw 

17 april   Bestuurvergadering         Clubgebouw    

19 april   Paaswedstrijd           Haven 

     Prijsuitreiking            Clubgebouw 

28 april   LEDENVERGADERING       Clubgebouw 
 

08 mei   Bestuursvergadering         Clubgebouw 

11 mei   Vissen op de Linge         Haven 

31 mei   Leerdams Kampioenschap       Haven 

     Prijsuitreiking Clubgebouw van (15.00)   Clubgebouw 
 

12 juni   Bestuursvergadering         Clubgebouw 

15 juni   Vissen op de Linge         Haven 

22 juni   Vissen op de Linge         Haven 
 

06 juli   Vissen op de Linge         Haven   

10 juli   Bestuursvergadering         Clubgebouw 

13 juli   Vissen op de Linge         Haven 

27 juli   Vissen op de Linge         Haven 
  

03 augustus  Vissen op de Linge         Haven 

10 augustus  Vissen op de  Linge         Haven 

23 augustus  Broekse Uitlaat           Haven 

     Prijsuitreiking in het Clubgebouw     Clubgebouw 
 

07 september Vissen op de Linge         Haven 

11 september Bestuursvergadering         Clubgebouw 

13 september KADERVISDAG          Haven 

14 september Vissen op de Linge         Haven 

21 september Vissen op de Linge         Haven 

 

05 oktober  Vissen op de Linge         Haven 

09 oktober  Bestuursvergadering         Clubgebouw 



                                            

 

 

 

18 oktober  KADERAVOND          Clubgebouw 

19 oktober  Vissen op de Linge         Haven 

27 oktober  LEDENVERGADERING       Clubgebouw 

 

01 november Vissen op de Linge         Haven 

     Prijsuitreiking in Clubgebouw             Clubgebouw 

13 november Bestuursvergadering         Clubgebouw 

 







Tarieven geldend voor 2014:           
 

Contributie (excl. Vispas): 
Seniorleden  18 t/m 64 jaar   €    20,00  per jaar 

Seniorleden  65 jaar en ouder  €    14,00  per jaar 

Damesleden 18 jaar en ouder  €    20,00  per jaar 

Aspiranten 14 t/m 17 jaar   €    20,00  per jaar 

Jeugdleden    0 t/m 13 jaar   €    10,00  per jaar 
 

Havenfaciliteiten: 
Ligplaats A (max. br. 1,45 mtr)   €  130,00  per jaar 

Ligplaats B (max. br. 1,65 mtr)   €  155,00  per jaar 

Ligplaats C (max. br. 1,85 mtr)   €  200,00  per jaar 

Ligplaats D (max. br. 2,05 mtr)   €  265,00  per jaar 

Plaats in BB-motor berging   €    30,00  per jaar 

Abonnement leegpompen visboot  €    40,00  per jaar 

Eénmalig leegpompen visboot   €    20,00  per keer 

Lichten gezonken visboot   €    40,00  per keer 

Boot uit het water halen    €      7,50  per keer 

Boot te water laten    €      7,50  per keer 

Overschrijden onderhoudsperiode  €    20,00  per maand 

Gebruik hogedrukspuit    €      2,00  per keer 

Huur visboot (voor leden)   €      5,00  per dag 

Huur visboot (voor niet leden)   €    15,00  per dag 

Eénmalig inschrijfgeld haven   €      2,50 

Sleutel toegangshek haven (borgsom)  €    10,00 
 

Diversen: 
Vispas      €    14,00 

Jeugdvispas     €      4,50 

Afdracht FMN     €      7,00 

Jeugdafdracht FMN    €      2,50 

Dagvergunning     €      5,00  per stuk 

Week- / Vakantievergunning   €    15,00  per stuk 

Abonnement Hét Visblad   €      8,00  per jaar 

Incassotoeslag      €      2,00  per jaar 

Portokosten tbv toezenden vergunning  €      4,00 

Eénmalig inschrijfgeld nieuwe leden  €      2,50 




