
7B. Verhoging landelijke afdracht vanaf 2019 

 

Op 15 februari 2017 is in het bestuur gesproken over de verhoging van de landelijke afdracht. De 

basis vormde verwachte resultaten van de vastgestelde meerjarenraming 2018-2020: 

 

2016: € -166.000    2017: € -171.000    2018: € -70.000    2019: € -235.000   2020: € -190.000 

 

Op basis hiervan werd voorgesteld in juni 2017 aan de ledenvergadering voor te leggen om de 

afdracht in 2019 te verhogen met € 0,50 en in 2021 met € 0,50 teneinde weer break even te draaien. 

Dit werd door het bestuur gesteund, maar de vraag was of het niet te weinig is gezien de 

onzekerheden (ledental) die spelen en de extra inzet die wordt voorzien. Dit is vervolgens met de 

FIBAC en de federatieve penningmeesters besproken (22/03/2017).  

 

De extra inzet die wordt voorzien betreft: 

 

a) Jeugd 

Het aantal aangesloten jeugdige sportvissers tot 14 jaar is in 2015 en 2016 sterk teruggelopen  (in 

2014 hadden we nog 41.000 jeugdVISpashouders, eind 2016 bedroeg dit circa 32.000 kinderen). De 

jeugd tot 14 jaar (onze aanwas) vergt extra inzet qua onderzoek (opgestart) en activiteit én dus meer 

budget dan thans voorzien. Naar verwachting zal de extra activiteit snel 50.000 tot 100.000 euro per 

jaar bedragen. 

 

b) Lood 

Door het bestuur is besloten met grotere voortvarendheid dan in het beleidsplan het gebruik van lood 

door sportvissers af te bouwen. Dit vergt extra budget voor acties en invoering van alternatieven. De 

verwachting is 25.000 tot 50.000 euro per jaar. 

 

c) Visstand 

De visstand / biomassa en daarmee de vangstkans staat onder druk en vergt extra inzet. Hiermee zijn 

we begonnen met intensivering van bestanden in visvijvers, maar dit kan zeker nabij stedelijke 

omgeving (jeugd / ouderen) een extra impuls gebruiken a la ‘trapveldjes’ ofwel ‘Stoop putjes’. Ook is 

meer kennis over de ontwikkeling van de visbestanden vereist, bijvoorbeeld om regulering / quotering  

van de beroepsvisserij te onderbouwen. Op jaarbasis vergt dit zeker 50.000 euro extra budget.  

Daarnaast kunnen meer incidentele investeringen in grote projecten ten dienste van de vis en 

sportvissers gaan spelen (vergelijk Markerwadden). Voor deze incidentele investeringen kan 

vooralsnog worden geput uit het vermogen. 

 

d) Ontwikkeling wedstrijdbeleid 

Qua wedstrijdbeleidsplan ‘Als team naar de top’ (zie download (blz. 30) op onze website 

www.sportvisserijnederland.nl onder ‘over ons’) werd voor de federatieve inzet vanaf 2018 voor met 

name breedtesport een extra kostenpost voorzien die niet iedere federatie kan opbrengen (oploop 

2016 € 5.000 per federatie; 2017 € 9.000 per federatie; 2018 € 25.000 per federatie). Sportvisserij 

Nederland zou hierin kijken naar een mogelijk ondersteunende  bijdrage.  

Of deze kosten in 2018 ook zo hoog zullen worden is nog niet geheel in te schatten. We lijken iets 

voor te lopen op de uitvoering van het wedstrijdbeleidsplan (clubkampioenschappen) en de hoogte 

van de kosten zijn ook afhankelijk of men de extra activiteit met vrijwilligers of beroepskrachten kan 

inrichten.  

Daarom wordt aan de federaties gevraagd of men de beoogde ontwikkeling volledig kan plaatsen in de 

eigen begroting en zo nee, wat dan niet lukt en hoeveel men hiervoor tekort komt. We kunnen dan of 

de gezamenlijke ambitie bijstellen of kijken of een bijdrage vanuit Sportvisserij Nederland hiervoor 

mogelijk is. Mogelijk praat je dan over een 50.000 euro per jaar.  



 

e) Organisatie ontwikkeling 

Over dit thema wordt in het beleidsplan ‘Naar Buiten!’ 2016-2020 niet gesproken. Het speelt echter 

wel steeds meer hoe we onze organisatie zo krachtig mogelijk kunnen maken en houden, en laten 

aansluiten bij de huidige tijd. In 2015 hebben we hiertoe adviseur Frans Huizenga ingeschakeld. 

Binnen NOC*NSF speelt de transitiediscussie. Komende jaren zullen we naar verwachting de 

samenwerking tussen de federaties en Sportvisserij Nederland verder moeten versterken. Je praat 

dan over meer koppelingen (netwerken) en waarschijnlijk extern advies. Qua budget gaat het dan 

snel om 25.000 tot 50.000 euro per jaar. 

 

Voornoemde punten zullen qua concrete uitwerking in de bijstelling van de begrotingen voor 2018 tot 

2020 gestalte moeten krijgen. Totaal gaan de punten a t/m e al snel over een kwart miljoen euro 

boven op de meerjarenraming 2018-2020. 

 

Gezien het voorstaande wordt door het bestuur voorgesteld om aan de ledenvergadering van 10 juni 

2017 het voorstel te doen om de landelijke afdracht vanaf 2019 met € 1,00 te verhogen en mogelijk 

vanaf 2021 met nog € 0,50. 

 

Bij dit alles speelt ook de ontwikkeling van de bijdrage die Sportvisserij Nederland vanaf 2018 vanuit 

het NOC*NSF gaat ontvangen (bestedingsplan Lotto gelden). De verwachting is dat de Lotto 

inkomsten de komende jaren minimaal stabiel blijven (economische groei), hoewel er ook een 

onzekerheid blijft als de online kansspelmarkt opengaat.  

Na het nodige overleg is door NOC*NSF toegezegd dat Sportvisserij Nederland vanaf 2018 als 

volwaardig lid mee doet in de verdeling van de Lotto inkomsten. Deze verdelingssystematiek wordt 

echter ieder jaar opnieuw vastgesteld en kent dus onzekerheden. Derhalve is het niet raadzaam om 

Sportvisserij Nederland hiermee structureel te gaan financieren. Deze structurele financiering kan het 

beste via de eigen afdrachten. Wat betreft de Lotto inkomsten lijkt het beter om een deel van deze 

inkomsten te gaan gebruiken voor extra inzet op speerpunten.  

 

 

Voorstel:   - de landelijke afdracht voor de VISpas vanaf 2019 met één  

       euro te verhogen tot € 15; 

      - de afdrachten voor de jeugdVISpas en extra VISpas gelijk  

       te houden. 

 

 


