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Goede hengelsportbestuurders zijn 
onmisbaar voor goed georganiseerde 
hengelsportverenigingen. Zij zorgen voor 
goede lokale sportvisserijmogelijkheden, 
contacten met de gemeente, activiteiten 
voor de leden en de jeugd, promotie van de 
hengelsport en controles aan de waterkant.  

Speciaal voor hen heeft Sportvisserij Nederland 
een nieuw cursus- en ondersteuningspakket 
ontwikkeld. Tijdens de ééndaagse cursus Beter 
Besturen wordt het besturen van een 
hengelsportvereniging in de breedste zin 
behandeld: 

 Waarvoor ben je als hengelsportvereniging 

op de wereld?  

 Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden 

als bestuurder?  

 Wat willen je leden?  

 Hoe krijg je nieuwe jeugdleden?  

 Hoe communiceer je met je leden?  

 Hoe kom je aan nieuwe vrijwilligers?  

 Welke ondersteuning bieden mijn federatie 

en Sportvisserij Nederland?  

 

 

 

 

 

 

Stuk voor stuk vraagstukken waar je als 
bestuurder tegenaan loopt bij het besturen van 
een hengelsportvereniging.  

 

 

Na de cursus direct aan de slag? 

Voor hengelsportbestuurders die direct aan de 
slag willen met het versterken van hun 
vereniging, volgen vier praktijkavonden, 
verspreid over een periode van enkele 
maanden: de workshops Nog Beter Besturen. 

Tijdens deze praktijkavonden zullen de 
bestuurders, ondersteund door medewerkers 
van de federaties en Sportvisserij Nederland, in 
hun eigen tempo werken aan een beleids- en 
activiteitenplan voor hun eigen hengelsport-
vereniging én aan de uitvoering daarvan. 
Uiteraard bepaalt het bestuur van een 
vereniging zélf wat daar uiteindelijk in komt te 
staan.  

Per workshop kunnen maximaal vijf 
verenigingen (met twee tot vijf personen per 
HSV) deelnemen.  

Voor oud en nieuw! 

De cursus Beter Besturen is bedoeld voor ‘oude’ 
én nieuwe bestuurders van 
hengelsportverenigingen, die met zo weinig 
mogelijk inspanning zoveel mogelijk resultaat 
willen halen voor hun vereniging.  

Tijdens de workshop leer je bijvoorbeeld hoe je 
optimaal gebruik kunt maken van de 
ondersteuning van je federatie en Sportvisserij 
Nederland. 

Waar en wanneer?  

De cursus wordt samen met de federaties op 
maat en zoveel mogelijk op locatie gehouden 
voor groepen van ongeveer 15 tot 20 cursisten.  

Data en locaties zijn dus mede afhankelijk van 
de vraag naar deze workshop in de regio. 
Datzelfde geldt voor de praktijkavonden. Deze 
zullen op maat en op verzoek van geïnte-
resseerde besturen worden georganiseerd. 

 

 

11.1. Cursus Beter Besturen 


