
7C. Bijdrage NOC*NSF aan Sportvisserij Nederland 2018 

 

Sportvisserij Nederland is na enkele jaren overleg eind 2012 aangenomen als lid van NOC*NSF. Hiermee 

werd een belangrijke doelstelling uit het beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 2010-2015 gerealiseerd. 

Het doel van de aansluiting voor de sportvisserij was een sterkere maatschappelijke verankering. 

 

Omdat Sportvisserij Nederland een van de grootste verenigingen is en meteen de derde sportbond van 

Nederland was, werd besloten dat wij de eerste vier jaar (t/m 2016) budgettair neutraal meededen. Dit 

wil zeggen wij betaalden geen contributie aan NOC*NSF (circa 140.000 euro per jaar), maar ontvingen 

ook geen geld uit de Lotto-middelen. 

 

Voor 2017 zouden wij in eerste instantie ook weer budgettair neutraal meedoen, maar is afgesproken dat 

wij per saldo 290.000 euro ontvangen (140.000 euro lidmaatschapsgeld en 150.000 euro projectgelden). 

 

Tevens is in 2017 de afspraak bekrachtigd dat Sportvisserij Nederland in 2018 als volwaardig lid 

meedeelt in de  Lotto-middelen, onder voorwaarde dat wij bereid zijn om een deel van het beschikbare 

budget beschikbaar te laten komen voor collectieve projecten.  

 

De besteding van de Lotto-middelen kent jaarlijks onzekerheden doordat: 

-de inkomsten uit de Lotto jaarlijks moeten worden gerealiseerd; 

-het bestedingsplan (hoe de middelen worden verdeeld) jaarlijks wordt vastgesteld. 

 

Een eerste presentatie over het bestedingsplan 2018 is gegeven op het ledenberaad d.d. 5 april 2017. De 

besluitvorming vindt plaats op de ledenconventie op 15 mei 2017. 

 

In 2018 wordt 19,7 miljoen euro Lotto-middelen op basis van ledental verdeeld over de sportbonden. In 

afwijking van 2017 wordt hiervan 5 % toebedeeld aan collectieve activiteiten in het kader van transitie 

van de sport. Tevens zou hiervan circa 5 % gaan naar Sportvisserij Nederland (circa 1,1 a 1,2 miljoen 

euro). Ofwel voor de andere 75 bonden betekent 2018 10 % minder. 

 

In onze begroting voor 2018 (meerjarenraming) hebben wij 300.000 euro inkomsten vanuit NOC*NSF 

opgenomen. 

 

Vanuit directie / bestuur van NOC*NSF is gevraagd of wij in 2018 minimaal 500.000 euro van onze 

bijdrage willen storten in het collectieve fonds. 

Om strategische redenen wordt geadviseerd dit voor 2018 te doen: 

-steun collectieve projecten transitie / ontwikkeling gehele sport (sympathie); 

-stimuleren navolging door andere grote sportbonden (voorbeeld); 

-niet leegtrekken andere sportbonden (voor hen is iedere euro er één; collegialiteit); 

-steun bestuur en directie, m.n. de voorzitter heeft gezorgd dat wij lid konden worden (geen paard  

 van Troje binnengehaald; draagvlak). 

 

Door het bestuur is op 19/04/2017 vanwege strategische redenen besloten om vijf ton van de 

NOC*NSF-bijdrage in 2018 aan Sportvisserij Nederland (minimaal 1,1 miljoen euro) terug te 

storten aan NOC*NSF t.b.v. collectieve projecten transitie / ontwikkeling sport. 

 

 

N.B. Per saldo heeft de aansluiting bij NOC*NSF ons nog nooit iets gekost, maar alleen maar  

 opgeleverd. 

 

 


