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Agenda voor de 10ste Algemene Ledenvergadering van de 
landelijke vereniging Sportvisserij Nederland  
op zaterdag 6 juni 2015 te Papendal*  
==================================== 
 
*) NOC*NSF 
  Hotel/Conferentiecentrum Papendal 
 Papendallaan 3 
 6816 VD ARNHEM 
 Tel. 026-4837911 
 

 

Ontvangst met koffie en lekkernij 
(van 09.15 uur tot 10.00 uur) 

 
Aanvang algemene ledenvergadering om 10.00 uur.  
Einde uiterlijk om 16.00 uur. 
 

 

Presentaties / openbaar ochtenddeel 
 
1. Opening 
 

2. Jaarrede van Menno Knip, voorzitter Sportvisserij Nederland 

 

3. Presentaties: 
 
 - Het versterken van hengelsportverenigingen. Strategie,  
    structuur én cultuur. Hoe kunnen we de activiteiten van hengelsport- 

    verenigingen vergroten en de binding met de leden versterken.     

    Berend Rubingh, organisatie adviseur ontwikkelingsmanagement  
     sportverenigingen (o.a. bij de KNVB).  

 
  - De noodzaak van handhaving in de visserij. Inspanningen door de  
    Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Mogelijkheden tot  

    samenwerking met de hengelsport. 
    Joost van den Akker, senior inspecteur NVWA. 

 
  - Uniek zeeforelproject Lauwersmeer. Visstandbeheer en toerisme.  
    Inzet door hengelsportvrijwilligers. Lobby en het creëren van netwerken. 

    Carla Alma, lid dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest  
 

4. Sluiting 
 

Lunchbuffet  
(van 12.30 uur tot 13.30 uur) 
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Officiële ledenvergadering  
(alleen toegankelijk voor de leden) 
 
 

1. Opening 
 

 

2. Mededelingen (ter informatie) 
 

 

3. Concept verslag 9de Algemene Ledenvergadering van  
    Sportvisserij Nederland d.d. 14/06/14 (bijgevoegd) 

 

Voorstel bestuur: -vaststellen verslag. 
 

 

4. Concept jaarverslag Sportvisserij Nederland 2014  

      (bijgevoegd) 

 

Voorstel bestuur: -instemmen met jaarverslag. 
 

 

5. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2014 (bijgevoegd) 

 

Voorstel bestuur: -décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieel 
     beleid over 2014. 
 

 

6. Bijstelling begroting 2015 (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -instemmen met bijgestelde begroting 2015. 
 
   -vaststellen (on)gewijzigde afdrachten 2016: 
     VISpas € 14,00 extra VISpas   €     3,50 
     jeugdVISpas €   4,50 Kleine VISpas   €   11,50 
     zeeVISpas €   4,50 Spec. Org.   € 500,00 
 
    -afdracht extra toestemming nachtvissen op VISpas 10 euro / jaar*. 
    -afdracht extra toestemming 3de hengel op VISpas 25 euro / jaar*. 
    *)deze gelden vloeien naar de federatie binnen wiens gebied de extra  
        toestemmingen worden uitgegeven minus 3,50 euro per jaar, welk  
         bedrag naar Sportvisserij Nederland gaat ter dekking van de  
         administratieve kosten. 
 
 

7. Evaluatie beleid ‘Sterker Samen Werken’ 2010-2015    

      (bijgevoegd) 

 

Voorstel bestuur: -bespreken / instemmen met evaluatie beleidsplan 2010-2015. 
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8. Beleidsplan ‘Naar buiten!’ 2016-2020 
 

A) Algemeen beleidsplan ‘Naar buiten!’ (bijgevoegd)* 
     *) inhoudelijk / de financiële besluitvorming valt onder agendapunt 9. 
  
Voorstel bestuur: -bespreken en vaststellen beleidsplan ‘Naar buiten!’. 
 

B) Uitwerking beleid wedstrijden ‘Als team naar de top’ (bijgevoegd)*  
     *) inhoudelijk / de financiële besluitvorming valt onder agendapunt 9 

 
Voorstel bestuur: -bespreken en vaststellen wedstrijdbeleid ’Als team naar de top’. 
 

 

9. Meerjarenbegroting 2016 – 2020 (bijgevoegd) 

 

Voorstel bestuur: -instemmen met de meerjarenbegroting 2016 – 2020 inclusief de drie  
      kanttekeningen: 
      1) de begrotingen voor 2019 en 2020 zijn indicatief: 
      2) Sportvisserij Nederland zoekt mede naar oplossingen voor pro- 
          blematiek federatieve inzet t.b.v. het wedstrijdbeleid vanaf 2018; 
     3) de begroting 2018 moet sluitend zijn en naar verwachting is  
         hiertoe een verhoging van de landelijke afdracht nodig (besluit ‘16). 
 

 

10. (Her)benoeming bestuursleden (bijgevoegd) 

 

Voorstel bestuur: -schriftelijke stemming voor herbenoeming van de heer Blommers als  
       commissaris Communicatie. 
    -schriftelijke stemming (her)benoeming voorgedragen personen  
      vanuit de federaties als bestuurslid van Sportvisserij Nederland. 
 

 

11. Rondvraag en sluiting 
 

 

 

 

Hapje en drankje  
(van 16.00 uur tot 17.00 uur) 

 

 


