
 

1 
 

Agenda voor de 11ste Algemene Ledenvergadering van de 
landelijke vereniging Sportvisserij Nederland  
op zaterdag 11 juni 2016 te Papendal*  
==================================== 
 

*) NOC*NSF 
  Hotel/Conferentiecentrum Papendal 
 Papendallaan 3 

 6816 VD ARNHEM 
 Tel. 026-4837911 
 

 

Ontvangst met koffie en lekkernij (vanaf 09.45 uur) 

 

 

Presentaties / openbaar ochtenddeel (aanvang 10.30 uur) 
 
- Tien jaar Sportvisserij Nederland voor vis en sportvissers. 
  Sportvisserij Nederland -opgericht uit een fusie van NVVS en OVB- bestaat dit jaar  

  tien jaar. Marco Kraal gaat in op de wereld van belangenbehartiging, water- en  
  visstandbeheer, communicatie, jeugd en handhaving. Hij geeft u op geheel eigen  

  wijze zijn visie op verleden en toekomst.    
  Marco Kraal, beleidsmedewerker, presentator van VIS-TV en sportvisser.  
   

- Anders vissen, meer vangen.  
  Het water verandert en de visstand verandert. Nederland is en blijft een prachtig  

  visland. Herwin Kwint vertelt u over nieuwe mogelijkheden en technieken om  
  iedere visdag tot een succes te maken. 
  Herwin Kwint, bekend karper- en witvisser, auteur en fotograaf. 

 
- Visie en samenwerkingsmogelijkheden hengelsporthandel.  

  De sportvisserij zorgt voor aanzienlijke economische bedrijvigheid. Nederland kent  
  een uitgebreide hengelsportbranche. André Akkermans neemt u mee in zijn visie  
  op de sportvisserij en de mogelijkheden voor samenwerking met de hengelsport- 

  handel.  
  André Akkermans, oud directeur FOX International. 

 
 -Op reis naar de wonderlijke wereld onder water. 
  Sportvissers weten veel van het leven onder water. Het daadwerkelijk zien is  

  echter een ander verhaal. Duiker en onderwaterfotograaf Ron Offermans toont u  
  fraaie beelden van hoe het er onder water aan toegaat. U ontmoet bekende en  

  nieuwe vissoorten. 
  Ron Offermans, duiker en onderwaterfotograaf. 

 
 

Lunchbuffet (van 12.30 uur tot 13.30 uur) 
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Officiële ledenvergadering  
(aanvang 13.30 uur) 

 
 

1. Opening en jaarrede voorzitter 
 

 

2. Mededelingen (ter informatie) 
 
 

3. Concept verslag 10de Algemene Ledenvergadering van  
    Sportvisserij Nederland d.d. 06/06/2015 (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -vaststellen verslag. 
 

 
4. Concept jaarverslag Sportvisserij Nederland 2015  

      (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -instemmen met jaarverslag. 
 
 

5. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2015 (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieel 

     beleid over 2015. 
 
 

6. Bijstelling begroting 2016 (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -instemmen met bijgestelde begroting 2016. 
 

   -vaststellen (on)gewijzigde afdrachten 2017: 
     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. Invulling code Goed Sportbestuur NOC*NSF (bijgevoegd)  
 
Voorstel bestuur: -ter kennisgeving. 
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8. (Her)benoeming bestuursleden (bijgevoegd) 

 
Nadere informatie volgt. 

 
Voorstel bestuur: -schriftelijke stemming voor benoeming nieuwe kandidaten voor de  
       functies penningmeester en commissaris Water, Visserij en  
       Visstandbeleid. 
    -schriftelijke stemming (her)benoeming voorgedragen personen  
      vanuit de federaties als bestuurslid van Sportvisserij Nederland. 

 

 

9. Rondvraag en sluiting 
 
 

Hapje en drankje  
(uiterlijk tot 16.00 uur) 


