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Voorzitter Freek v. Emst 

 Notulist Secretaris 
 

Deelnemers 
  Aanwezig      Afgemeld  Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden 

F. van Emst X     Voorzitter 

F.J. Overbeek X     P.meester 

J.Bijsterbosch  X   
 

Secr. 

Evert Tellegen X     wed.commissie 

G.J. Kommer X     wed.commissie 

A. v.d. Zwam X     wed.commissie 

H. Kieskamp   X 
 

  wed.commissie 

          

          

 

Gasten Bijzonderheden 
15 gasten Geen 

Afzegging erelid  H.Haas vanwege ziekte 

    

    

 

 

1. Opening 
 

Voorzitter opent de vergadering en verwelkomd alle gasten op deze vergadering van onze vereniging 

“De Snoekbaars”. 

 

De voorzitter staat stil bij de ereleden en vraagt een minuut stilte voor de gene die ons zijn ontvallen. 

 

2. Notulen vorige vergadering 
 

Deze liggen op tafel en de notulen worden doorgenomen met de secretaris en de leden. Ze worden 

goedgekeurd door de leden en de notulen worden getekend . Deze zullen in het archief worden 

geplaatst. 

 



3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

Dagelijks Bestuur; 

Er zijn vragen binnen gekomen de secretaris zegt deze vragen lopende vergadering te 

beantwoorden. Het betreft namelijk vragen die overeenkomen met de info die het bestuur 

wil behandelen met de leden. 

Geen verdere ingekomen stukken. 

 

Andere onderwerpen ter sprake. 

Secretaris; begint met informeren van de leden over verschillende onderwerpen: 

 

1) Fusie met de visvereniging uit Wezep: Er is besloten niet verder te gaan met de 

fusiebesprekingen. Er waren nog steeds geen vorderingen en er waren geen punten 

om verder te praten. 

2) Hoogwater geul: alles gaat in overleg met de gemeente Heerde en er komen 

recreatiemogelijkheden. Er volgt nog een uitnodiging om verder te praten. + 

3) Kanaal: zoals het er nu uitziet lijken de vissers op het kanaal meer te vangen op de 

gebaggerde stukken. + 

4) Steiger van de Gemeente Heerde; gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. 

De steiger biedt voor de jeugd en ouderen een mooie visgelegenheid. 

Verder komen er meer vuilnisbakken en meer toezicht. 

5) Hoorn: er zou sprake zijn van te bouwen 20 tal vissteigers, plaatsen van soort beton 

voor vissers. Er is overleg met de gemeente Heerde. 

6) Marle: Er zijn weer gesprekken geweest met de boer over het recht van overpad. Er 

zijn hier nu strikte regels over afgesproken om overlast en recreatie waarvoor het 

niet bedoeld is te voorkomen. 

7) Antwoord op vragen en info van secretaris: 

- Bovenhank: de pacht rechten zijn nog goed te betalen echter er moet wat 

gebeuren aan de groei van de waterplanten en mogelijk wat troep op de bodem. 

Echter het overleg met Gelderlands Landschap verloopt hier stroef over. Flora, 

fauna en natuurbeheer maakt het lastig om iets te regelen voor de vissers. 

- Worperhank: zie bovenstaande. 

- Kanaal: gebaggerde gedeelte levert beter viswater op. Dit is echter de beleving op 

dit moment wat nog moeilijk goed in te schatten is, zo vlak na het baggeren en de 

ervaringen van dit moment. 

- Algemene bevisbaarheid viswater snoekbaars baart leden zorgen. Dit beseft de 

“de snoekbaars” maar we moeten de gepachte wateren niet zo maar opgeven 

ondanks de mogelijke staat. Vorig jaar is dit ook te sprake gekomen en is een 

punt van aandacht. Verder kijkt de vereniging naar mogelijkheden van de 

hoogwater geul, project ruimte voor de rivier. 



Punt van de voorzitter: 

De voorzitter stelt de vergoeding van het dagelijks bestuur voor en geeft aan dat de 

voorzitter tot heden geen vergoeding heeft ontvangen. 

Hij is van mening dat dit ongelijkheid geeft en geeft nog argumenten dat hij, na jaren 

van geen vergoeding, aanspraak wil maken op een vergoeding. 

Dit leidt tot een open gesprek met leden waarbij men na stemming akkoord gaat met 

een regeling gelijk aan de secretaris.  

Verder is duidelijk dat een meerderheid van leden eigenlijk ook vind dat de overige 

bestuursleden ook recht hebben op een onkosten vergoeding. Er worden zelfs 

bedragen genoemd die men billijk vind. Het bestuur wil hier in eerste instantie eerst 

verder intern over vergaderen daar hier nog geen eenduidig standpunt is. 

Punt van de Penningmeester; 

- Leden tal loopt terug maar er is nog steeds een positief resultaat en de vereniging 

staat er naar zijn mening goed voor. De kas geeft zeker mogelijkheden tot 

inspanningen die het ledental zou verbeteren. 

- Er is wat heen en weer gepraat over een eventuele verhoging van de contributie 

maar de kas geeft ruimte om hier nog eens naar te kijken. I.p.v. automatisch mee 

te gaan kan men na denken over een lagere verhoging of geen verhoging. Gezien 

de weerstand wordt besloten om eerst maar eens af te wachten wat er dit jaar 

gaat gebeuren. Maar in principe gaat men akkoord met een eventuele verhoging 

van 50%. 

- Verder heeft de kascontrole plaatsgevonden en straks kan de kascommissie zijn 

bevindingen weergeven. 

- Er ligt op tafel een financieel overzicht van afgelopen jaar, 2015. 

Kascommissie 

- De kas is goed bevonden en decharge goedgekeurd. 

- Er zijn weer mensen bereidt gevonden voor volgende jaar om de kascontrole uit 

te voeren. 

 

4. Wat verder ter tafel komt 
 

 Het bestuur heeft functies ter verkiezing gesteld. Er zijn echter geen nieuwe aanmeldingen. 

  Dit betekent dat de voorzitter blijft en verlengd op functie. De voorzitter, Freek van Emst, 

geeft aan dit nog wel te doen onder voorwaarde dat het per jaar is. Bij vervanging maakt hij 

gelijk plaats, bij goedkeuring van bestuur. Hij vraagt en ieder uit te kijken naar een juiste 

vervanger. 

 Herman Kieskamp is tevens verkiesbaar en gaat door onder boven genoemde functie. 

 Tonnie Mulder heeft inmiddels 2 vergaderingen gevolgd en heeft zich aangemeld om een 

nieuwe website te bouwen en zich in te zetten als pr (public relations/sponsorcommissie). 



Dit zal dan gebeuren als algemeen bestuurslid website en pr. In dit laatste zal hij 

ondersteund worden door Evert en Angelo. Hij wordt met algemene stem aangenomen. 

 Tonnie geeft uitleg over de website en hoe hij dit ziet. Hij hoopt op ieders medewerking en 

vraagt de leden vooral dit jaar foto’s te maken van wedstrijden of mooie vis(sen) die men 

vangt het komende jaar . Hij geeft tevens aan dat de website staat met de medewerking van 

de leden en de inzet van leden van het bestuur. De taken zullen verdeeld worden en als een 

ieder dit doet zal de site snel gevuld zijn en accuraat blijven. Tevens geeft Tonnie aan dat de 

werkzaamheden die tot heden al gedaan zijn al aardig wat tijd hebben gekost. Deed dit 

voorheen de secretaris alleen, dan kan dit eigenlijk niet meer. Wanneer namelijk, 

bijvoorbeeld bij ziekte, uitval  zou zijn de website niet meer werkzaam zijn.  Door taken te 

verdelen en wetenschap over de website hopen we dit te voorkomen. 

 Subsidie aanvraag: er is een subsidie aanvraag in de  maak. De motivatie is al geschreven, nu 

de aanvulling van de penningmeester en de subsidieaanvraag kan dan zo snel mogelijk de 

deur uit. 

 

5. Jeugdbeleid 
 

Dit staat op dit moment stil. Echter is elk lid aanwezig het belang van de jeugd. Er zal hier meer 

geïnvesteerd in moeten worden. Er worden vrijwilligers gevraagd en Stephan Gerritsen en Angelo 

willen zich hier graag voor inzetten. Hier zal met de komende bestuursvergaderingen meer aandacht 

aan worden gegeven. 

 

6. Wedstrijdcommissie 
 

Wedstrijdcommissie; 

- Clubcompetitie goed verlopen. Op zich zelf een mooi visjaar met een redelijke 

opkomst. Helaas zijn niet alle club vissers aanwezig voor de prijsuitreiking. Mede 

door ziekte of anders. 

- Open wedstrijden; gaat goed en er wordt nog gesproken over de bezetting van de 

wedstrijden op de IJssel. Dit neem wel toe. De secretaris geeft aan dat de “De 

Snoekbaars” in ieder geval alle wedstrijden heeft aangevraagd en zijn 

goedgekeurd. Dit betekent dat we op tijd zijn en in principe geen hinder mogen 

ondervinden van andere visverenigingen of andere. Wel moet op tijd aangeven 

worden dat er een wedstrijd is. 

- Wisseling van commissie leden; Angelo gaat samen met Evert de clubcompetitie 

doen. Herman en Gerrit-jan gaan samen de open wedstrijden doen. 

De wedstrijdcommissie gaat over tot de prijsuitreiking van de clubcompetitie. Er worden 

vleespakketten en overige prijzen uitgereikt. Herman wil graag met het bestuur hier op 

terugkomen.+ 

 



7. Actiepunten 
 

 Jeugdbeleid (bestuur) 

 Sponsorcommissie (Tonnie, Evert en Angelo) 

 Website (Tonnie, wedstrijdcommissieleden) 

 Overleg met de Gemeente Heerde (secretaris/voorzitter) 

 Bijhouden gevangen om overzicht te krijgen wat men in jaren vangt (wedstrijdcommissie)  

 Subsidie aanvraag (Tonnie/penningmeester) 

 Prijsuitreiking clubcompetitie (Herman) 

 Marle (bestuur) 

 Overleg Gelderlands Landschap 

 

8. Open punt 
 

Geen open punt naar voren gekomen. 

 

9. Rondvraag 
 

- Jan van Loo over Marle en hoe het bestuur hier me omgaat. Wordt besproken in de 

volgende bestuursvergadering. 

 

 

10. Vaststellen volgende vergadering 
 

22 maart, inmiddels veranderd. 

 

 

11. Sluiten vergadering 
 

Voorzitter sluit de vergadering met een dankwoord voor de aanwezige leden. 


