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Agenda algemene ledenvergadering  

Sportvisserij Nederland  

op zaterdag 11 juni 2022 
 
Aanvang: 10.30 uur 

Locatie: hotel/congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem 
 

 
 
 
1. Opening 
 
 
 

2. Mededelingen (ter informatie) 

 

 
 

3. Concept verslag Algemene Ledenvergadering van  
    Sportvisserij Nederland d.d. 19/03/2022 (bijgevoegd) 

 

Voorstel bestuur: -vaststellen verslag. 
 
 
 

4. Jaarverslag Sportvisserij Nederland 2021 (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -instemmen met jaarverslag. 
 
 

 

5. Financieel jaarverslag Sportvisserij Nederland 2021  

      (bijgevoegd inclusief bestuursverslag 2021) 

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

     beleid over 2021. 
     -positief resultaat 2021 toevoegen aan Algemene Reserve. 
 
 

 

6. Jaarplan en bijstelling begroting 2022  

       (bijgevoegd 6a. Jaarplan 2022, 6b. Bijstelling begroting 2022 en 6c. Toelichting bijstelling  

       begroting 2022) 
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Voorstel bestuur: -instemmen met Jaarplan 2022 (6a). 
                 -instemmen met Bijstelling begroting 2022 (6b en 6c). 
 
        -vaststellen ongewijzigde landelijke afdrachten 2023: 
       VISpas € 15,00 extra VISpas €     3,50 

        jeugdVISpas €   4,50 Kleine VISpas €   11,50 
          Spec. Org. € 500,00 
 
      -afdracht extra toestemming 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 voor  
          Sportvisserij Nederland ter dekking van de administratieve kosten. 
 
 
 

7. (Her)benoeming leden bestuur 

       (bijgevoegd 7a. Voorstel (her)benoeming bestuursleden; 7b. Rooster van aftreden  
        7c. Overzicht nevenwerkzaamheden bestuursleden) 
 

Conform het besluit over de statutenwijziging en over de omvang van het landelijk bestuur door de 
extra algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2022 krijgt Sportvisserij Nederland vanaf juni 2022 
een onafhankelijk bestuur -geen andere bestuurlijke functie in de hengelsport- bestaande uit zeven 
personen met ieder zijn eigen deskundigheid / portefeuille.  
Deze portefeuilles zijn gezien de werkvelden van Sportvisserij Nederland: voorzitter, penningmeester, 
belangenbehartiging, communicatie, water/natuur, handhaving en ledenbinding/-service. 
 

Vanuit het huidige bestuur blijven zitten gezien hun onafhankelijke status en het rooster van aftreden: 
Voorzitter:   Marjan van Kampen–Nouwen 
Communicatie:  Guido Camps 
Water/Natuur:   Jos Bisschops 
 
Door het bestuur worden onderstaande kandidaten voorgedragen voor (her)benoeming als bestuurslid 

van Sportvisserij Nederland. 

 
Voorstel bestuur:  
-voordracht tot herbenoeming als penningmeester: de heer Marcel Hölterhoff. 
-voordracht tot benoeming als bestuurslid Belangenbehartiging: de heer Toby Ellson. 
-voordracht tot benoeming als bestuurslid Ledenservice/binding: de heer Rob Geleijnse. 
-vacature bestuurslid Handhaving blijft vooralsnog vacant. 

  
Afscheid van de scheidende bestuursleden, die afgelopen jaar zijn voorgedragen vanuit de federaties. 
 
 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 
 
 

 

Lunch  
(circa 12.30 uur) 


