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Tijdens deze praktische aanpak voor 
hengelsportbestuurders werk je als 
(dagelijks) bestuur aan een beleids-, werk- 
en activiteitenplan voor je eigen 
hengelsportvereniging.  

De aanpak is bedoeld voor (bestuurders van) 
verenigingen die beter grip willen krijgen en 
houden op het reilen en zeilen van hun 
vereniging. Hiermee heb je zelf als bestuur 
zaken beter in de hand en kun je wensen, 
activiteiten en verplichtingen beter inplannen, 
overdragen en uitvoeren. Deze aanpak maakt 
het bijvoorbeeld in de toekomst ook 
eenvoudiger om taken aan nieuwe bestuurs-
leden op een goede en soepele manier over te 
dragen. 

 

 

 

 

 

 
 

Het bestuur bepaalt! 

De aanpak is zó ingericht, dat je op basis van je 
eigen verenigingsstructuur en –activiteiten 
werkt aan je eigen ‘verenigingsplan’. De meeste 
opdrachten zijn samen met collega bestuurders 
in betrekkelijk weinig tijd uit te voeren. 

De aanpak bestaat uit het stapsgewijs in beeld 
brengen van je eigen vereniging. Hierbij word je 
ondersteund door medewerkers van 
Sportvisserij Nederland en je federatie. 
Achtereenvolgens doorloop je de volgende vijf 
stappen: 

1. Wie zijn we? 
2. Wat hebben/doen we? 
3. Wat willen we? 
4. Wat gaan we doen? 
5. Hoe gaan we het doen? 

 

We bieden je met deze aanpak een eenvoudige 
manier om met beperkte investering van dure 
vrije tijd onder begeleiding een verenigingsplan 
op te stellen. Dit plan kun je gebruiken als 
handboek voor je eigen hengelsportvereniging, 
als beleidsplan voor de komende vijf jaar en als 
werk- en activiteitenplan voor het komende 
jaar. Vervolgens kun je dit zelf ieder jaar 
opnieuw bijstellen. 

  

 

 

 

Vijf stappen 

Stap 1: Wat en wie zijn we? 

Bij de eerste stap breng je de belangrijkste 
kenmerken van je vereniging in beeld, inclusief 
het bestuur en de actieve vrijwilligers. Als je dit 
hebt gedaan, heb je een actueel beeld van wie 
er actief is binnen de vereniging, maar ook wie 
wat doet binnen de vereniging. Daarnaast is 
het goed om ook eens stil te staan bij de cultuur 
van de vereniging: hoe gaan we met elkaar om? 
Ben je nu vooral een dienstverlenende 
vereniging of staat de deelname door leden aan 
je activiteiten hoog op de agenda? En hoe ga je 
bijvoorbeeld om met mensen met nieuwe 
ideeën? 

Stap 2: Wat doen we? 

Bij de tweede stap neem je het huidige 
activiteitenprogramma van je vereniging onder 
de loep. Wat doet je vereniging voor de leden? 
Hoe ziet het wedstrijdprogramma eruit? Worden 
er lezingen, workshops of excursies verzorgd? 
Doen we mee aan Nationale Hengeldag? Worden 
er vislessen op basisscholen gegeven en leren 
we kinderen vissen? Maar ook kijk je naar je 
promotie en de communicatie naar de leden toe. 
Aan het eind van deze stap heb je een goed 
beeld van de huidige situatie van je hengelsport-
vereniging en is het tijd om een blik in de 
toekomst te werpen. Hoe kun je nog beter 
verenigen? 

11.2. Workshops Nog Beter Besturen 
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Stap 3: Wat willen we? 

Aan het begin van de derde stap wordt ‘de ideale 
HSV’ gepresenteerd, waaraan je je eigen 
vereniging kunt spiegelen. Je zult je eigen 
vereniging in een groot aantal zaken herkennen, 
maar ook zaken tegen komen die in jouw 
vereniging niet of nauwelijks spelen. Je 
bespreekt met het hele bestuur de zaken die nog 
niet of in beperkte mate in je eigen vereniging 
worden opgepakt. Vervolgens besluit je welke 
van deze zaken de moeite waard zijn om je 
eigen vereniging te versterken.  

 

 

 

 

 

 

 

Laat je hierbij niet remmen door mogelijke 
problemen die dit met zich meebrengt. Ga uit 
van ‘onbeperkte’ mogelijkheden op het gebied 
van beschikbare menskracht, middelen en 
financiën. Bedenk ook dat je niet elke nieuwe 
activiteit ook meteen hoeft uit te voeren, 
sommige zaken kunnen later worden 
uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4: Wat gaan we doen? 

Bij deze stap ga je uit van de hiervoor 
geschetste ambitie van de vereniging en de 
ideeën die er zijn om de verenging te versterken 
met nieuwe activiteiten. Vervolgens ga je kijken 
wat er voor nodig is om de nieuwe ideeën en 
activiteiten te realiseren.  

Zijn er bijvoorbeeld meer vrijwilligers nodig? Of 
extra budget? Is er subsidie nodig en mogelijk? 
Moet er overleg plaatsvinden met de gemeente 
of het waterschap? Wat kunnen de federatie of 
Sportvisserij Nederland bijdragen? Sportvisserij 
Nederland kan de vereniging met cursussen, 
voorlichtingsmateriaal, standaardprogramma’s 
en subsidie ondersteunen op het gebied van 
promotie, jeugdwerk, controle en 
viswaterbeheer. 

 

 

 

 

 

 

Stap 5: Hoe gaan we het doen? 

De aanpak wordt afgerond met een ‘beleids- en 
activiteitenplan’ voor de komende vijf jaar. 
Hierin heb je een gedetailleerd werkplan en 
activiteitenprogramma uitgewerkt voor het 
eerstvolgende jaar. Dit plan presenteer je 
vervolgens aan het voltallige bestuur , waarna 
het wordt vastgesteld. 

Aan de slag! 

Zo’n plan is mooi en leuk, maar nog veel 
belangrijker is: je hebt samen met je bestuur en 
je actieve leden een proces doorlopen, waardoor 
je weer nieuwe ideeën hebt opgedaan. Je hebt 
samen vastgesteld wie je bent en wat je wilt 
bereiken. Je bent samen enthousiast over wat er 
allemaal mogelijk is met je vereniging en hoe je 
dit wilt uitvoeren. Maar vooral ook hoe je je 
leden hierbij gaat betrekken: Samen aan de 
slag! 


