
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 (Vz), Jan Bruins (penningmeester/wnd. secretaris), Eddy Belder  
(betsuurslid) 
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, dhr. K. Kool, mw. C. Iking, 
dhr. A. Boot, dhr. K. Sjouken, dhr. H. Zwijnenburg, dhr. Klijn, dhr. B. Kars, dhr. J.Rutjens, mw. G. Sack, 
dhr. T. van Kooten, dhr W. Stutz 
 
Met kennisgeving afwezig: dhr. J. Kolijn, mw. H. Kolijn-Venderloo, Mw.E. Belder, 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.  De agenda wordt conform het agendavoorstel 

goedgekeurd.  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 

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 dit altijd met de havenmeester besproken worden. Dit is met de 

havenmeester besproken en er zal coulant met deze datum worden omgegaan.  

   

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn voor deze vergadering geen ingekomen stukken. 

Wel zijn er enige mededelingen: 

Contractbesprekingen: 

Peter van der Linden licht de vergadering in over het verloop van de contractbesprekingen. Er 

zijn begin juni 2013 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 beeindiging/ opzegging 

van het contract door de Gemeente. Hiervoor wordt  een opzegtermijn van 2 jaar in acht 

genomen.  Deze afspraken zouden in het contract worden weergegeven maar tot op dit 

moment heeft de gemeente nog geen correct contract aangeboden wat deze afspraken juist 



weergeeft. Twee conceptcontracten zijn door het bestuur geweigerd omdat deze niet conform 

deze afspraken waren opgesteld.  

Het schriftelijk verslag met de bindende afspraken, opgesteld door de Gemeente, is in feite al 

een rechtsgeldig document. Een en ander is getoetst bij onze juridisch adviseur bij 

Sportvisserij Nederland.  

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

meegedeeld dat de contracten getekend waren, maar helaas, na vier maanden nog geen 

resultaat. Het bestuur ontvangt vanuit de ledenvergadering de complimenten over het bereikte 

resultaat. 

 

Ledenadministratie: 

De huidige ledenadministratie is overgezet naar de ledenadministratie zoals deze is 

aangeboden door Sportvisserij Nederland. Hieraan is door Eddy Belder en Jan Bruins veel tijd 

besteed maar 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: 

Clubblad eerste clubblad via Dirk-Jan Boer met behulp van Ton van Kooten in oktober 

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

 

Commissies: 

Viscommissie: de recreantencommissie (Dirk, Loes/Corry en Tonny) 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. 

VBC wordt overgenomen door Johan Aangeenbrug. Otto Buitendijk heeft in verband met zijn 

drukke werkzaamheden ook hiervoor moeten bedanken.  Er worden op dit moment plannen 

ontwikkeld voor verbetering van het viswaterbeheer. 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 water. 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 o.a. wat betreft de VBC op de Linge. Het bestuur heeft de secretaris 

van L&M gevraagd de nodige informatie te verstrekken. Met name de stand van zaken over 

het beheer van het Lingewater is voor ons van groot belang.  

 

Enkele algemene mededelingen: 

Op 12 september jl. is er door Jan en Eddy een presentatie gegeven op Noord van de LHV De 

Snoek in het kader van de vrijwilligersdag.  

 

Afgelopen dinsdag 15 oktober is de  jubilarisavond geweest.  

 

9  november  is de jaarlijkse roeiwedstrijd op de Linge. Leden die willen gaan vissen wordt 

gevraagd hiermee rekening te houden.  

 

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. 

 

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 er toen contact opgenomen met SVN om na te gaan wat de mogelijkheden 

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

ledenadministratie via SVN. 

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 dat 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  hebben tot een aantal 

veranderingen geleid. 

  

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

vastgesteld zijn 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 maar de korting 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. 

 

5. Vaststellen begroting 2014 

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

t.o.v. vorig jaar. De dubbeltelling bij de kosten vrijwilligers is uit de begroting gehaald. 

(stond zowel bij de uitgaven als de ontvangsten 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. 

Jan houdt bij een minnetje geld over!  Bij de meeste mensen thuis is dat niet zo. 

 

  Begroting wordt met applaus goedgekeurd. 

 



Nog een laatste puntje: de contributienota 2014 ziet er dit jaar totaal anders uit. Op dit moment 

lijkt het erop dat we de specificatie zoals we gewend waren te geven, niet kunnen printen. Wel is 

op de nota een overzicht vermeld  van de contributiebedragen zijn  en zijn de  persoonlijke 

tarieven ook vermeld. Ieder lis kan op deze wijze toch herleiden hoe het bedrag op de nota is 

opgebouwd.  Misschien krijgt SVN het nog voor dit jaar opgelost maar anders wordt het in 2015 

gerealiseerd.. 

Er wordt geen acceptgiro meer meegestuurd. Deze wordt niet veel meer gebruikt en 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 mogelijke kapvergunning.  

 

7. Sluiting 

Peter sluit om 21.05 de vergadering. 

 

 

 


