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SAMENSTELLING COMMISSIES LHV DE SNOEK 
Beheercommissie Clubgebouw 
Vz:  D. Groenenberg  0345 619428 
Lid: A.J. Carree    0345 613254 
Lid: L. Groenenberg  0345 619428 
Lid: M. Groenenberg 0345 505938 
Lid: J. Woelke     0345 617428 
 

Havencommissie 
Beh: K. Sjouken    0345 617156   Botenverhuur 
Lid: T. van Holten   0345 610250   P. Hoekstra   0345 614443 
Lid: U. de Boer   
Lid:  H. Zwijnenburg  0345 610737 
 

Viscommissie      Wedstrijdcommissie 
Lid: D. Groenenberg  0345 619428   Lid: vacature 
Lid:  T. van Holten   0345 610250 
                  

Jeugdcommissie     Damesvissen 
Vz:  M. Groenenberg 0345 505938   Lid: L. Groenenberg 0345 619428 
Lid: A. v/d Oever   0345 618511   Lid:  
Lid:   vacant  
 

Commissie Viswaterbeheer   Archiefcommissie 
Vz:   Vacant     Lid: E. Belder 
Lid: D.J. Boer  0345 611687   Lid: J. Bruins 
Lid: G. Vervloedt  0345 618946   Lid: J. Kolijn  
Lid: P.N. den Hartog 0345 611948 
 

Milieucommissie    Kascontrolecommissie 
Vz:  P. van der Linden     Voorzitter: F. Janssen 
Lid: J. Kolijn      Lid:   D. Groenenberg 
Lid: K. Sjouken     Reservelid: D.J. Boer 
 

Bezorging Clubblad 
A. Groen    (Centrum)   J.B. Woelke   (West) 
H. Klijn    (Oost) W. Boei    (Ter Leede) 
A. Boot     (Noord)     E. Belder    (Varsseveld) 
C. den Hartog  (Noord) E. Vervloedt    (Heukelum) 
W. v.d. Velde  (Noord)  T. Wintmulder     (Kedichem + Oosterwijk) 
H. Zuidersma  (West)   P. de Groot       (Asperen - oude kern) 
M. Zuidersma  (West)   E. Belder        (Asperen - nieuwbouw) 
D.J. Boer    (West) 

www.lhvdesnoek.nl  
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LHV “De Snoek” Leerdam          oktober ’14 

Van de voorzitter…. 

Op dinsdag 16 september zijn de huurcontracten voor het Eiland en de steigers 
getekend. Uit de toespraak die ik daarbij heb gehouden:   

‘…Het bestuur van De Snoek is erg blij dat we vandaag de huurovereenkomsten 
voor een  periode van 10 jaar kunnen tekenen. Er is veel aan vooraf gegaan. Het 
was een lang, onzeker en spannend proces. Hoogtepunt was donderdag 6 maart 
2014 toen de vereniging zich genoodzaakt zag om de kwestie voor te leggen aan 
de Leerdamse Gemeenteraad, omdat we er met de toenmalige wethouder niet 
uitkwamen. Het was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en alle Leerdamse politieke partijen schaarden zich 
achter het standpunt dat onze vereniging thuis hoort op het eiland en dat voor 
minimaal 10 jaar een nieuwe huurovereenkomst kon worden verstrekt.  
Na de verkiezingen werd een nieuw college gevormd en in korte tijd werden we 
het eens over de details van de nieuwe huurovereenkomsten. 

Een paar mensen wil ik graag speciaal bedanken. Allereerst mijn collega 
bestuursleden, die er heel veel tijd en energie in hebben gestopt. De heer Frans 
Boonstra van Sportvisserij Nederland voor de juridische ondersteuning en 
advisering. De denktank, bestaande uit John Diependaal, Peter van Doorenmalen 
en Jan Jakobs, die ons met raad en daad hebben bijgestaan. Ook wil ik graag de 
ambtenaren van de gemeente Leerdam bedanken voor hun inzet. Met name de 
heren Cees Uittenbogaard, Onno van Gilst en Dick Admiraal. Een speciaal 
woord van dank is aan de heer Teus Meijdam, die ons als fractievoorzitter van 
Leerdam 2000 altijd heeft gesteund en die nu als wethouder verantwoordelijk is 
voor de totstandkoming van de nieuwe huurovereenkomsten. 

De nieuwe huurovereenkomsten zijn een belangrijke mijlpaal voor onze 
vereniging. De botenhaven is immers het kloppend hart van onze vereniging en in 
die zin onmisbaar. Zeker zo belangrijk is het wederzijdse vertrouwen van de 
gemeente Leerdam en de Leerdamse hengelaarsvereniging. Samen bereiken we 
meer en door samen te werken is het mogelijk om het beste resultaat voor beide 
partijen te bereiken. Vertrouwen en respect zijn daarvoor essentieel. De komende 
maanden gaan we samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden om het 
eoland beter in te passen in de Glasroute. Ik zie dat proces met vertrouwen, 
belangstelling en plezier tegemoet.’ 
Tot ziens op de Najaarsledenvergadering! 

 Peter van der Linden, voorzitter LHV De Snoek 
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VERSLAG  VAN DE ALGEMENE  LEDENVERGADERING   
VAN LHV DE SNOEK           

GEHOUDEN OP MAANDAG 28 APRIL 2014 IN HET CLUBGEBOUW 

Aanwezig:                                                                                                                              
De  bestuursleden P.B. van der Linden, E. Belder, H.J.A.H. Bruins en J. Kolijn (notulist).      
De leden: mw. E. Belder, mw. L. Elvers, mw. G. Sack, mw. J. Woelke en de heren               
W. Bleijenberg, D.J. Boer, U. de Boer, A. Carree, A. Groen, D. Groenenberg, J. Hendriks,   
K. Kleijn, K. Kool, P. Kroon, R. van Meurs, K. Middag,  J. Quick, K.Sjouken,  W. Verbeek 
en  J. Woelke.                                                                                                                 

Aanvang: 20.10 u.
Sluiting:   22.10 u.

Afwezig met kennisgeving:  Loes Groenenberg, Cor den Hartog, Frans Janssen, Heleen 
Kolijn, Ton van Kooten en Piet Landegge. 
___________________________________________________________________________

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Peter van der Linden opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
Hij begint met aandacht te vragen voor de leden die ons sinds de laatste ledenvergadering zijn 
ontvallen: 

B.J. van Bracht 
J. Donga 

W.J. den Hartog 
J.J. Hoeijenbosch 
H. van Weenen 

Zij worden – staande – met een ogenblik stilte herdacht. 

De agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld conform het voorstel zoals dat in het 
clubblad is gepubliceerd. 

2. Vaststellen van het verslag van de Najaarsledenvergadering van 21 oktober 2013
Peter van der Linden begint met de melding dat op de lijst van aanwezigen één naam 
ontbreekt. Het bestuur heeft deze naam niet kunnen achterhalen. Ook bij degenen, die 
vanavond aanwezig zijn, blijkt deze naam niet bekend te zijn.  
Bij bespreking van het verslag merkt Dirk Groenenberg op, dat paginanummers in het 
clubblad ontbreken. Dirk-Jan Boer zegt toe hierop in het vervolg te zullen letten. 
Naar aanleiding van de rondvraag wordt gemeld dat er op het eiland inmiddels zes slechte 
bomen zijn gekapt (na melding bij de gemeente). Er zijn nog meer slechte bomen, maar 
verdere actie kan pas in het najaar worden ondernomen. 
Hierna wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.  
Peter van der Linden meldt dat we vrijdag 25 april jl. van de gemeente Leerdam toestemming 
hebben ontvangen om te vissen langs de Middelste Parallelweg (de Spoorput). De vergunning 
geldt voorlopig voor vijf jaar. Een complimentje voor Dirk-Jan Boer, die het bestuur heeft 
geattendeerd op de gewijzigde eigendomsverhouding van de Spoorput (die nu eigendom is 
van de gemeente Leerdam), is hier op zijn plaats.  
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Op de vraag van Kerst Sjouken of dit in de vergunning moet worden opgenomen, wordt 
bevestigend geantwoord. Voor dit jaar zal het bestuur de brief met toestemming publiceren op 
onze website en de leden worden geadviseerd een kopie van deze brief mee te nemen. 
Daarnaast zal een persbericht worden uitgestuurd en zal ook de politie worden geïnformeerd. 

Vervolgens meldt Peter van der Linden dat het bestuur op 14 november 2013 Henri 
Zwijnenberg heeft benoemd tot aspirant-lid van de Havencommissie. Gelet op zijn leeftijd 
moet de Havencommissie attent zijn op werkzaamheden die Henri nog niet mag verrichten. 

In 2013 is De Snoek overgestapt op een geheel nieuwe ledenadministratie. Hieraan was veel 
werk verbonden, maar alles is gelukt. De contributienota’s konden op tijd worden verzonden 
en alle leden hebben hun Vispas ontvangen. Tegelijkertijd hebben we de havenadministratie 
vergeleken met de ledenadministratie. Deze zijn nu op elkaar afgestemd. Bestuur en 
Havencommissie hebben afspraken gemaakt om e.e.a. in de toekomst soepel te laten verlopen.  

De Vispassen/vergunningen 2014 zijn uitgereikt in combinatie met de inmiddels traditionele 
Draaimiddag. Dit brengt weer extra geld in het laatje, maar vraagt daarnaast veel 
voorbereidingstijd van alle betrokkenen.  
De vele contacten, die het bestuur moet onderhouden, vergen veel tijd en energie. Daarom 
heeft het bestuur in april jl. een brief uitgestuurd om kandidaat-bestuursleden/vrijwilligers op 
te roepen. Daarop zijn drie reacties ontvangen. Op verzoek van het bestuur heeft Kees Kool 
zich bereid verklaard zitting te nemen in het bestuur. We zullen hem bij een volgend 
agendapunt voordragen voor benoeming. Daarnaast praten we nog deze week met twee 
andere leden die zich hebben aangemeld, om de mogelijkheden en ambities te onderzoeken. 

In 2013 hebben we ook de draad van de Landelijke Opschoondag weer opgepakt. Het was 
zeer slecht weer, maar met veel enthousiasme kon er toch veel zwerfvuil uit de Linge en van 
de oevers worden verwijderd, Bij de Landelijke Opschoondag, op 9 maart jl. , heeft ook een 
aantal leden van de Roeivereniging Leerdam meegedaan. Het weer was dit jaar erg goed en er 
is weer veel vuil opgehaald. De Roeivereniging heeft al aangekondigd volgend jaar zeker 
weer mee te doen. We hadden dit jaar ook De Oude Horn benaderd, maar daar hebben zich 
geen vrijwilligers aangemeld,  

De gemeente Leerdam werkt aan een nieuwe verordening voor drankvoorziening en Horeca. 
|In het verleden was deze verordening vooral gericht op para commerciële activiteiten binnen 
verenigingen, maar nu – i.v.m. de nieuwe landelijke wetgeving – wordt er ook nadrukkelijk 
gekeken naar de verstrekking van alcoholhoudende dranken binnen (sport)verenigingen 
waarvan ook jeugdigen lid zijn. De definitieve uitvoering van deze verordening kan ook 
gevolgen hebben voor onze vereniging. We zullen de volgende bespreking hierover zeker 
bijwonen en tevens nagaan hoe andere (sport)verenigingen dit gaan aanpakken. 
Vooruitlopend hierop hebben wij met de Havencommissie afgesproken dat wij op zaterdag 
geen alcoholhoudende dranken meer serveren zolang het hek openstaat (volgens afspraak met 
de gemeente Leerdam).  
De door de Havencommissie geplande bijeenkomst vissen/barbecuewedstrijd kan op 28 juni 
a.s., niet doorgaan omdat het bestuur – na discussies in de Voorjaarsledenvergadering 2013 –
vorig haar heeft besloten geen twee wedstrijden op één dag te accepteren. 
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4. Vaststellen Jaarstukken 2013
Peter van der Linden loopt met de aanwezigen de verslagen van het bestuur, de 
ledenadministratie en van de verschillende commissies door. De vergadering heeft hierover 
geen vragen of opmerkingen. 
Penningmeester Jan Bruins geeft vervolgens een toelichting bij het Financieel Verslag 2013. 
Er zijn geen schokkende zaken te melden en we sluiten het boekjaar 2013 af met een batig 
saldo van € 91,00.  
Op verzoek van de Kascontrolecommissie zal de penningmeester komend jaar nagaan of het 
zinvol is posten als bijv. verzekeringen en communicatie, die nu op verschillende punten 
worden vermeld, volgend jaar in een verzamelstaat op te nemen. Dit heeft wel tot gevolg dat 
er weer een bijlage bij het financieel verslag komt en de vraag is of e.e.a. daardoor 
overzichtelijker wordt. Het bestuur zal overleggen of dit zinvol is. 
In de exploitatierekening zijn – achteraf – de postzegels opgenomen, die wij eind 2012 al in 
voorraad hadden i.v.m. de verhoging van de posttarieven per 1 januari 2013.  
De kosten van de Botenhaven zijn dit jaar wat hoger, maar daardoor kunnen we de 
afschrijvingen volgend jaar op een gelijk niveau handhaven. 
Bij het clubgebouw vallen de reparatiekosten van de vaatwasmachine op en daarnaast zijn de 
energiekosten gestegen, vermoedelijk door de lange, koude winter van 2013.  

Namens de Kascontrolecommissie verklaart Dirk Groenenberg dat onlangs de stukken zijn 
gecontroleerd en dat alles in orde is bevonden. De commissie stelt voor de penningmeester te 
dechargeren voor het gevoerde beleid. 

5. Benoeming Kascontrolecommissie 2014
Frans Janssen is aftredend en niet herkiesbaar, Dirk Groenenberg volgt hem op als voorzitter 
van de Kascontrolecommissie en Dirk-Jan Boer (dit jaar reserve lid) wordt nu het tweede lid. 
Op de desbetreffende vraag van het bestuur meldt Kerst Sjouken zich aan als reserve lid voor 
de Kascontrolecommissie 2014. 

6. Bestuursverkiezing
Peter van der Linden begint met de melding dat ons bestuurslid en Erevoorzitter Eddy Belder 
vandaag 40 jaar bestuurslid is. De vereniging is hem daarvoor veel dank verschuldigd. Onder 
luid applaus onderschrijft Peter van der Linden de waardering hiervoor met een cadeaubon en 
een bloemetje. 
Statutair zou dit jaar de secretaris aftredend zijn, maar omdat we op dit moment geen 
secretaris hebben, komt dit agendapunt te vervallen. 
Peter van der Linden meldt dat het bestuur Kees Kool heeft bereid gevonden om zitting te 
nemen in het bestuur. Hij heeft veel ervaring op het gebied van vissen en binnen onze 
vereniging. Met elkaar kunnen we hopelijk nog veel bereiken. 
De vergadering onderschrijft deze voordracht met applaus. 

7. Huurcontracten
Peter van der Linden geeft een kort overzicht van de gang van zaken rond de 
onderhandelingen voor nieuwe huurcontracten voor het eiland en de steigers. Hieraan is veel 
tijd besteed. In juni 2013 dachten we goede afspraken met de gemeente hebben gemaakt. In 
deze afspraken stond onder meer een resultaatverplichting voor de gemeente voor het 
aangeven van een passende, alternatieve locatie als De Snoek het eiland zou moeten verlaten. 
In het conceptcontract dat wij in december 2013 kregen voorgelegd was deze 
resultaatverplichting in het geheel niet opgenomen. Daardoor was dit contract voor onze 
vereniging niet acceptabel. Daarop hebben we begin 2014 besloten de publiciteit te zoeken en 
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dit heeft ertoe geleid dat de voltallige gemeenteraad van Leerdam op 6 maart jl. heeft 
aangegeven dat De Snoek op het eiland moet blijven en dat er een contract moet komen 
waarin dit – voor minimaal 10 jaar -  wordt gewaarborgd. 
Vorige week ontvingen wij van de betrokken ambtenaren een overzicht van de 
uitgangspunten die aan de nieuwe contracten ten grondslag zouden moeten liggen, maar deze 
wijken – opnieuw – af van de uitspraken zoals die op 6 maart jl. door de gemeenteraad zijn 
gedaan. We hebben daarop gevraagd het eerstvolgende gesprek met de ambtenaren te voeren 
in aanwezigheid van de betrokken, nieuwe wethouder, Teus Meijdam van Leerdam 2000, 
omdat deze op 6 maart jl. de motie indiende waarin het langdurig huurcontract voor De Snoek 
de basis was. Daarnaast heeft het bestuur al aangegeven mee te willen werken aan het 
“verfraaien” van het eiland indien dat voor de toekomstige Glasroute noodzakelijk is. 
Het bestuur is op dit moment in ieder geval een stuk positiever gestemd dan een jaar geleden, 
omdat heel politiek Leerdam vindt dat wij op het eiland moeten blijven. We wachten het 
vervolg af en zullen jullie zeker op de hoogte houden.  

8. Rondvraag
Ursus de Boer vraagt of er iets kan worden gedaan aan de vissteigers op de Veerwiel? De weg 
ernaar toe is ook moeilijk. Dirk-Jan Boer is van mening dat er eerst nog meer bomen moeten 
worden gekapt. Peter van der Linden stelt voor dat het bestuur daarover met de 
Havencommissie gaat praten en ook de mening van deskundigen gaat vragen over het verder 
kappen van bomen langs de Veerwiel. 
Ursus de Boer vraagt verder naar de mogelijkheid om vergunningen op de haven te verkopen. 
Peter van der Linden antwoordt dat het bestuur daarover heeft gesproken en dat hij daarover 
op korte termijn contact zal opnemen met de Havenmeester. 

In het verleden is gesproken over het open stellen van de haven. John Quick stelt voor na te 
gaan of daarvoor subsidie kan worden verkregen. Peter van der Linden zegt toe dit te zullen 
meenemen in de contractbesprekingen.  

Dirk-Jan Boer vraagt of de vereniging plannen heeft om vis uit te zetten in de Leerdamse 
binnenwateren? Peter van der Linden wijst erop dat de gemeente sinds 2012 in het bezit is van 
de uitslagen van het Kort Visserijkundig Onderzoek dat toen is uitgevoerd. Dit rapport omvat 
aanbevelingen t.a.v. baggeren, maaien, het creëren van visplaatsen en winterschuilplekken 
voor de vissen en voor het uitzetten van vis. Tot op heden heeft de gemeente naar aanleiding 
van dit rapport nog geen enkele actie ondernomen. Wel hebben wij onlangs van de gemeente 
Leerdam bericht ontvangen dat zij enkele studenten een onderzoek wil laten doen naar de 
vervolgstappen, die zouden moeten worden genomen. Wij hebben ons al bereid verklaard om 
met deze studenten van gedachte te wisselen.  
Voor het bestuur is het ook een probleem dat de Viswaterbeheercommissie op dit moment 
niet actief is. Deze moet binnenkort bijeenkomen om weer actie te kunnen ondernemen. 
Binnen het huidige bestuur ontbreekt daarvoor de tijd. 
Dirk-Jan Boer meldt dat – volgens zeggen - Oost-Europeanen het Wieltje van Collée hebben 
leeggevist. Zij hebben alle gevangen vissen mee naar huis genomen. 

Kerst Sjouken vraagt of er in het begin van het jaar een agenda kan komen om de 
verschillende activiteiten af te stemmen? Jaap Kolijn antwoordt dat de planning 2014 – t.a.v. 
de wedstrijden – bij het afhalen van de Vispassen in december jl. al kon worden meegenomen. 
Ook dit jaar zal het bestuur in het najaar alle organisatoren vragen hun planning bij het 
bestuur in te leveren, zodat deze kunnen worden afgestemd en er geen doublures kunnen 
ontstaan. Bij het afhalen van de Vispassen in december a.s. is deze planning dan voor 
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iedereen beschikbaar. Met de medewerking van Kees Kool kan dan ook de planning van de 
wedstrijd(en) van de Glasfabriek mogelijk worden meegenomen.  

Dirk Groenenberg meldt dat hij bij het voorgenomen Leerdams Kampioenschap op 31 mei 
a.s. verhinderd is. Hij stelt voor deze wedstrijd te verschuiven naar 21 juni. Het bestuur stemt 
daarmee in op voorwaarde dat er die datum geen andere activiteit is gepland,  
Hetzelfde geldt voor de wedstrijd op 11 mei a.s. (Moederdag). Deze wedstrijd wordt 
verplaatst naar 25 mei a.s. Kees Kool meldt dat de Glasfabriek op 24 mei a.s. vist in De 
Biesbosch en dat enkelen daardoor waarschijnlijk niet zullen deelnemen op 25 mei. 

Dirk Groenenberg merkt op dat er nu (een) grotere bo(o)t(en) in de haven ligt/liggen dan de 
zijne, die vanwege de afmetingen enkele jaren werd geweigerd. Peter van der Linden zegt toe 
dit met de Havenmeester te zullen bespreken. 
Dirk Groenenberg vraagt verder aandacht voor het schoonmaken van de huurboten. Kerst 
Sjouken antwoordt dat er nabij de boten een bezem hangt om de boot – voor vertrek en na 
terugkomst – even schoon te maken, maar niet alle gebruikers doen dat en de bezem komt ook 
niet altijd op dezelfde plek terug,  

Nico Middag vraagt of er in de toekomst weer wedstrijden vanaf de kant (bijv. Steile Dijk 
en/of Filius) kunnen worden georganiseerd? Peter van der Linden stelt dat dit afhankelijk is 
van de Viscommissie. Dirk Groenenberg antwoordt dat de Recreantencommissie daarvoor 
niet voldoende belangstellenden heeft. Het bestuur geeft aan dat het alle leden vrijstaat 
dergelijke activiteiten te (gaan) organiseren. 

9. Sluiting

Peter van der Linden bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng bij de discussies. Hij 
verklaart verheugd te zijn, dat het bestuur is versterkt en wenst iedereen wel thuis en een 
goede vangst toe. 

Aldus vastgesteld te Leerdam, op …………………………………………. 

Getekend: 
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 Afdeling Leerdam 
 

Vraagbaak: F. de Bruin, 06-12999290 
 

Spreekuur: 2e maandag v/d maand 
 

van 19.00 tot 20.00 uur 
 

Plaats: Partycentrum Het Dak 
 

Tiendweg 9a Leerdam 
 

Ook voor de belastingzaken kunt 

 
 

u bellen naar: 0345-612040 
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L.H.V. De Snoek april ‘14 

Activiteitenkalender  01 oktober 2014 t/m december 2014 

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

  Alleen de competitieavonden van De Snoek zijn vermeld. 

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 

11 december  Bestuursvergadering   Clubgebouw 
20 december  Afhalen vergunningen     Clubgebouw 
29 december  Afhalen vergunningen         Clubgebouw 
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NAJAARSLEDENVERGADERING 
VAN 

LHV  DE SNOEK 
op 

Maandag 27 oktober 2014 
Clubgebouw, Prins Bernhardstraat 4 te Leerdam 

Aanvang:  20.00 uur  -  Zaal open 19.15 

AGENDA: 

1. Opening
2. Medelingen
3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 28-04-2014
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Begroting 2015

Vaststellen contributies en havengelden
6. Benoeming bestuurleden A.A. Rutjens en G. van Wijk
7. Huurovereenkomst Haven
8. Rondvraag
9. Sluiting

In de loop van de vergadering zal op een nader te bepalen tijdstip een korte pauze 
worden ingelast. Voorstellen dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering 
schriftelijk ingediend te zijn bij het bestuur 
Wilt u op uw gemak de begroting voor 2013 kunnen doornemen dan is deze aan 
te vragen bij de penningmeester. U kunt dit telefonisch doen via telefoonnummer 
0345-631156 of u stuurt een E-mail aan h.j.bruins@hetnet.nl  
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      Forellen 2014 

Op Zaterdag 27 september jongstleden werd er door Ursus de Boer, lid van 
onze vereniging en havencommissielid een forellenwerdstrijd 
georganiseerd. Er deden hieraan 9 deelnemers mee, die zich vooraf konden 
opgeven. In Ommeren werd er die dag gevist en het was een topdag. Er 
zijn in totaal ongeveer 60 forellen gevangen in een ochtend van 8.00 uur 
tot 12.30 uur. Winnaar van de dag was Henry van Zwijneneburg die maar 
liefst 17 forellen aan de haak sloeg.  
Op bovenvermelde foto ziet u Henry die de trofee van Ursus in ontvangst 
neemt. 
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VISMAATJE   GEZOCHT!!! 

Beste Clubleden, 

Mijn schoonvader van bijna 90 jaar oud, Jan Kroon uit Leerdam, is al bijna 
80 jaar lid van de Snoek. Helaas lukt het lichamenlijk en ook geestelijk niet 
meer om zelfstandig te gaan vissen. Vissen is nog steeds zijn grote passie. 
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die hem af en toe mee wil nemen 
naar de waterkant om samen een hengeltje uit te gooien. Heeft u tijd en zin 
om hem dit plezier te doen, neemt u dan contact met mij op.  
Marjan Kroon, 
Tel. 0183-562669 
Mail.  marjankroon@live.nl 
Eventuele onkosten kunnen worden vergoed… 
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Van de penningmeester. 

Op maandag 27 oktober vindt weer de najaar ledenvergadering van onze vereniging plaats. 
Op de agenda staat als gewoonlijk ook de begroting 2015.  
Onderstaand treft u een korte inhoud aan. 

Voornaamste voorstellen in de begroting zijn: 

Wijziging contributiebedragen 2015: 
-Seniorleden (leden die op 1 januari van enig jaar 14 jaar of ouder zijn en nog geen 65 jaar). 
De contributie voor deze leden wordt vastgesteld op € 21,00 per jaar. 
-Seniorplus leden (leden die op 1 januari van enig jaar 65 jaar zijn of ouder) 
De contributie voor deze leden wordt vastgesteld op € 15,00 per jaar. 
-Jeugdleden. (leden die op 1 januari van enig jaar nog geen 14 jaar zijn) 
Voor deze leden blijft de contributie ongewijzigd. 

Wijziging liggelden: 

Daarnaast zal het bestuur verslag doen van de besprekingen met de Gemeente en de 
vervolgafspraken die gemaakt zijn. 
Wilt u de volledige begroting per mail ontvangen dan kunt u deze via de mail aanvragen bij 
de penningmeester. ( H.J.Bruins@hetnet.nl ) 

Jan Bruins 

Uitgaven Ontvangsten

Algemeen/Bestuur 51.400 61.400
Jeugdcommissie 1.200 0
Viscommissie 700 0
Linge- en merwedegroep 300 0
Viswaterbeheer 1.300 300
Archiefcommissie 300 0
Milieucommissie 300 0
Botenhaven 26.200 28.900
Clubgebouw 24.100 17.500
Clubblad 3.700 1.400
Voordelig Exploitatiesaldo 0

Totaal 109.500 109.500

Categorie A 135,00
Categorie B 160,00
Categorie C 210,00
Categorie D 275,00
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PERSBERICHT 

OVEREENSTEMMING OVER HUURCONTRACTEN 

Leerdam.  De Gemeente Leerdam en het bestuur van de Leerdamse 
Hengelaarsvereniging De Snoek hebben de afgelopen week overeenstemming bereikt 
over de nieuwe huurcontracten voor het eiland voor de Zuidwal en voor de steigers. Na 
de uitspraak van de Gemeenteraad in maart  jl. hebben de nieuwe wethouder Teus 
Meijdam met zijn ambtenaren Cees Uittenboogaard en Onno van Gilst regelmatig 
overleg gevoerd met voorzitter Peter van der Linden en Penningmeester/secretaris Jan 
Bruins van De Snoek, die daarbij werden ondersteund door jurist Frans Boonstra van 
Sportvisserij Nederland. 

Na de uitspraak van de Gemeenteraad, dat De Snoek niet van de huidige locaties zou mogen 
verdwijnen, hebben beide partijen zich beraden over een passende oplossing. De afgelopen 
week kon daarover overeenstemming worden bereikt. De Snoek krijgt huurcontracten voor 
een periode van tien jaar met, bij afloop van deze periode, een opzegtermijn van twee jaar. Na 
tien jaar worden de overeenkomsten –indien niet opgezegd – stilzwijgend verlengd, zodat dan 
niet opnieuw langdurige onderhandelingen nodig zijn. Tevens zijn er afspraken gemaakt over 
het beheer en gebruik van de opstallen van De Snoek op het eiland. 

Daarnaast zullen de Gemeente Leerdam en De Snoek vanaf september a.s. gezamenlijk een 
zogenaamde “quick scan” uitvoeren om na te gaan op welke wijze het eiland en de haven van 
De Snoek kunnen worden ingepast in de toekomstige Glasroute. Ook een geheel of 
gedeeltelijke openstelling van het eiland voor het publiek zal dan aan de orde komen.  
Op 15 juli a.s. zal het College van Burgemeester & Wethouders een definitieve beslissing 
nemen over de huurcontracten waarover nu overeenstemming is bereikt. Daarna kan een 
spoedige ondertekening van deze contracten plaatsvinden.  

Voor verdere informatie: H.J.Bruins telefoon 0627092374 
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       Vreemde Vissen 

Wat te denken van deze steur in onze leerdamse binnenwateren.??? 
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Of deze karpervissers die uit het wieltje een paar flinke karpers hebben 
gehaald. En dat Wieltje van Collee blijft een raadsel. De maiskorrel heeft 
na heel veel jaren nog steeds geen duidelijkheid hoeveel karper er nou echt 
zit. Zijn het er 10 of toch twintig. Of veertig. En hoe komt die roofblei erin. 
Vroeger werd er nog wel eens wat vis overgezet. Maar die verhalen hoor ik 
nooit meer. 
In ieder geval hebben we een mooie zomer gehad. Volop vis en lange 
avonden aan het water. Nu echter gaan de avonden weer vroeger vallen en 
worden bij velen de roofvislatten weer klaargemaakt voor de komende 
winter. Tijd voor Baars, Snoek, Snoekbaars en Meerval. En juist van die 
Meerval zou de maiskorrel graag eens een mooie foto ontvangen. Want ik 
hoor de verhalen wel van meerval van over een meter op de Linge. Maar 
stuurt u de volgende keer de foto?? 
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Zit de maiskorrel weer lekker op zijn stekkie. 

HEEEEEEL   VEEEEL visplezier gewenst!!!! 
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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

pag. 28




