Agenda voor de 13de Algemene Ledenvergadering van de
landelijke vereniging Sportvisserij Nederland
op zaterdag 10 juni 2017 te Papendal*
====================================
*)

NOC*NSF
Hotel/Conferentiecentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD ARNHEM
Tel. 026-4837911

Ontvangst met koffie en lekkernij (vanaf 09.30 uur)

Bruisende inspiratie dag voor bestuurders en vrijwilligers
van hengelsportverenigingen (aanvang 10.00 uur)
Voor veel verenigingen is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers te werven, activiteiten
te organiseren en hun leden te binden. Ook andere sportverenigingen kennen deze
problemen. Toch zijn er ook veel kansen en mogelijkheden.
Enkele collega bestuurders vertellen op inspirerende wijze hoe zij hun
hengelsportvereniging tot groei en bloei hebben weten te brengen. Hoe zij nieuwe
vrijwilligers wisten te werven. Hoe de vereniging zelf haar viswater en visstand verbeterde.
Voorzieningen realiseerde tot een clubhuis toe. Hoe een bruisend en uitgebreid programma
voor de jeugd van de grond kwam. Hoe het teamvissen binnen de vereniging een hit werd.
Het geheel wordt op zijn eigen bekende manier gepresenteerd door Marco Kraal.
Bijzondere gast is viskid Boaz. Hij speelt de hoofdrol in het nieuwe televisieprogramma
´Presentator Bart leert vissen´ op de jeugdzender Nickelodeon en is een ware ambassadeur
voor de hengelsport. Geïnterviewd door Marco zal hij vertellen waarom het vissen zo leuk is
voor kinderen en hoe de hengelsportverenigingen volgens hem kinderen bij het vissen
kunnen helpen.
Tijdens de koffie break en heerlijke lunch is er een grote informatiemarkt met stands over
de nieuwste promotiematerialen, controle, karpervijvers, het voorkomen van gemeentelijke
hengelsportverboden, de Albert Heijn sportweken, trainingen voor vrijwilligers, etc. Men kan
zelfs nog een visje proberen te vangen.
Bestuurders en vrijwilligers van hengelsportverenigingen mogen deze inspirerende,
stimulerende en interactieve ochtend niet missen. Voor iedereen is er veel om mee te
nemen en verenigingen kunnen zelfs nog een eigen meet & greet met Ed Stoop of Marco
Kraal winnen.

Heerlijk lunchbuffet (van 12.30 uur tot 13.45 uur)
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Officiële ledenvergadering
(aanvang 13.45 uur)

1. Opening en jaarrede voorzitter
2. Mededelingen (ter informatie)
-

presentatie Mulier onderzoek wensen en behoeften sportvissers
jeugd onderzoek
afbouw loodgebruik door sportvissers
voortgang wedstrijdbeleidsplan
stand van zaken Code Goed Sportbestuur

3. Concept verslag 12de Algemene Ledenvergadering van
Sportvisserij Nederland d.d. 23/11/2016 (bijgevoegd)
Voorstel bestuur:

-vaststellen verslag.

4. Concept jaarverslag Sportvisserij Nederland 2016
(bijgevoegd)
Voorstel bestuur:

-instemmen met jaarverslag.

5. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2016 (bijgevoegd)
Voorstel bestuur:

-décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieel
beleid over 2016.

6. Bijstelling begroting 2017 (bijgevoegd)
Voorstel bestuur:

-instemmen met bijgestelde begroting 2017.
-vaststellen (on)gewijzigde afdrachten 2018:
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.
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7. a) Meerjarenraming 2018 – 2020 (bijgevoegd)
b) Verhoging landelijke afdracht 2019 (bijgevoegd)
c) Bijdrage NOC*NSF (bijgevoegd)
Voorstel bestuur:

-ter informatie bijstelling meerjarenraming2018-2020
-ter informatie bijdrage NOC*NSF
-instemmen met verhoging landelijke afdracht VISpas vanaf 2019
met één euro tot € 15,- en gelijk houden landelijke afdrachten voor de
jeugdVISpas en extra VISpas.

8. Vaststellen gewenste hoogte eigen vermogen
Voorstel bestuur:

-vaststellen gewenste hoogte benodigd eigen vermogen
op 5 miljoen euro en deze hoogte iedere vijf jaar te bezien.

9. Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak
Nadere informatie volgt.
Voorstel bestuur:

-

10. (Her)benoeming bestuursleden (bijgevoegd)
Nadere informatie volgt.
Voorstel bestuur:

-schriftelijke stemming (her)benoeming voorgedragen personen
vanuit de federaties als bestuurslid van Sportvisserij Nederland.

11. Rondvraag en sluiting

Hapje en drankje
(uiterlijk tot 17.30 uur)
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