3. Concept verslag van de algemene
ledenvergadering van Sportvisserij Nederland
op zaterdag 22 juni 2019 te Papendal
1. Opening
Van Kampen (vz): opent de algemene ledenvergadering om 15.15 uur. Zij
verontschuldigt de bestuursleden Peter Paul Blommers, Jan van de Bovenkamp en
Kasper Doornbusch voor hun afwezigheid. Ons erelid Nol Sweep heeft te kennen gegeven
vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig te kunnen zijn.
Ze vraagt vervolgens om een minuut stilte voor iedereen die ons het afgelopen jaar is
ontvallen en noemt hierbij in het bijzonder bestuurslid Sjaak Koppers.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen vanuit de zaal of het bestuur.

3. Concept verslag algemene ledenvergadering van Sportvisserij
Nederland d.d. 09/06/2018
Er zijn geen wijzigingen m.b.t. het verslag.
Besluit:

-het verslag van de algemene ledenvergadering
d.d. 9 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Concept jaarverslag Sportvisserij Nederland 2018
Van Kampen (vz): meldt dat er door iedereen binnen de hengelsport weer met veel
enthousiasme is gewerkt het afgelopen jaar. Door vrijwilligers, bestuurders en
medewerkers van Sportvisserij Nederland en de federaties. Complimenten hiervoor.
Besluit:

-het jaarverslag 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2018
Hölterhoff (pen): licht de jaarrekening kort toe. We hebben een goed jaar gedraaid. Er is
ook op financieel gebied veel gebeurd. Het was het eerste jaar dat we de NOC*NSF
gelden op deze schaal konden inzetten. We hebben de middelen goed weg kunnen
zetten. Het aantal aangesloten sportvissers is toegenomen. Het geprognotiseerde tekort
hebben we kunnen ombuigen in een klein overschot. Dank hiervoor gaat uit naar het
kantoor die de budgetbewaking verzorgt.
Besluit:

-de ledenvergadering stemt in met de jaarrekening 2018 en
verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële
beleid over 2018.
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6. Jaarplan en bijstelling begroting 2019
Hölterhoff (pen): licht het proces toe hoe we hiertoe zijn gekomen. We hebben ‘het net
opgehaald’ bij bestuursleden, penningmeesters van de federaties, beroepskrachten van
de federaties en het MT plus van Sportvisserij Nederland om te kijken hoe we de extra
NOC*NSF gelden in 2019 gaan inzetten. Het resultaat daarvan vindt u in de bijgestelde
begroting. In het jaarplan vindt u de acties die voortvloeien uit het beleidsplan ‘Naar
Buiten!’.
Besluit:

-er wordt ingestemd met het jaarplan en de bijgestelde begroting
2019, inclusief de besteding extra gelden NOC*NSF 2019 en tevens
worden de (ongewijzigde) afdrachten 2020 vastgesteld.

7. Proces organisatie ontwikkeling
Van Kampen (vz): geeft aan dat we anderhalf jaar geleden samen dit proces zijn
ingegaan. Dit heeft best veel tijd gekost en we staan nog maar bij de start. De start om
samen te kijken hoe we het in de toekomst nog slimmer kunnen doen. We weten niet
wat de uitkomst is, maar die reis gaan we samen maken. We hebben als bestuur samen
met Marjan Olfers (en Berend Rubingh) gekeken naar de doelstelling en uitgangspunten,
wat heeft geleid tot deze intentieverklaring. Als we het ondertekenen van een verklaring
te zwaar vinden, dan vraag ik jullie in ieder geval of we samen op pad kunnen gaan om
samen te gaan werken aan een duurzame toekomst van de sportvisserij in Nederland?
Graag jullie reactie.
Sportvisserij Zuidwest Nederland, Schreuders: hij heeft geen behoefte om de
toegestuurde opmerkingen op de intentieverklaring toe te lichten.
Beoogd is een zorgvuldig en open proces. Dit is heel belangrijk voor het wegnemen van
wantrouwen en onderlinge irritaties. Het hele traject ligt erg gevoelig en daar moeten we
naar handelen. De voorbereiding naar dit agendapunt draagt daar niet aan bij.
De intentieverklaring had eerst vooraf nog een rondje langs de federaties moeten maken
in plaats van over ons uit te storten. Onduidelijkheid over de invulling van de bemensing
van de stuurgroep. Nog erger, er wordt al gepraat over de vorming van een stuurgroep
terwijl over het instellen hiervan nog niet is besloten. Dan maak ik het misschien zwaar,
maar het zijn de details die het gaan doen. Details op het gebied van communicatie en
houding.
Jammer dat de resultaten van het Mulier rapport pas heel laat kwamen. En ook de
sturing op bemensing in de stuurgroep vanuit de landelijke organisatie was ons een
doorn in het oog. Het is niet de bedoeling om op alle slakken zout te leggen, maar
Sportvisserij Nederland heeft ons in de afgelopen drie weken niet kunnen overtuigen dat
er een open en zorgvuldig proces gaat starten.
Doe recht aan de verhoudingen in de getrapte besluitvorming die er nu is. Belangrijk is
dat we dit samen moeten doen. En de sturing vanuit Sportvisserij Nederland zal daarbij
beperkt moeten zijn tot het faciliteren van het proces.
Sportvisserij Limburg, Belgers: de federatie heeft haar reactie reeds toegestuurd. Hij wil
wel zeggen dat er van wantrouwen geen sprake is, maar er moet wel een goede regeling
liggen waar iedereen zich landelijk in kan vinden. Het is duidelijk dat er iets moet
gebeuren. Er is zeker bereidheid bij de federaties en de mensen, maar het gaat om de
totale organisatie waar wij met zijn allen voor verantwoordelijk zijn.
We willen graag dat onze opmerkingen worden bekeken en besproken. We komen
vandaag niet tot een eindverklaring, maar we moeten er wel op korte termijn een eind
aan breien en aan de slag gaan!
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Sportvisserij Oost-Nederland, Boersma: de federatie is akkoord met de intentieverklaring
en ze zijn blij met het gevoerde proces. We zijn kritisch, ook op Sportvisserij Nederland,
maar wel positief kritisch. In eerste instantie vond de federatie dat er meer richting zou
moeten worden gegeven in de verklaring, maar toen kwam het besef dat dit meer ruimte
geeft. De stuurgroep zal hier verdere invulling aan geven. Hij hoopt niet dat er vandaag
veel ingewikkelde amendementen komen waar vandaag een besluit over moet worden
genomen, want dan wordt het wel heel moeilijk.
Sportvisserij MidWest Nederland, Gatowinas: de federatie conformeert zich aan het
voorstel. We zijn blij met de opdracht in de breedte. Wat er ligt is goed en wat wij daar
allemaal nog voor moeten bedenken, dat komt vanzelf in de stuurgroep. Het
belangrijkste is dat we het samen doen.
Federatie Midden Nederland, Borgstein: de federatie is akkoord met de
intentieverklaring. Het is de start van een proces. Ze waren verbaasd dat er twee
federaties tegen zijn. Je moet gezamenlijk een kant op gaan. Er is nog niets beslist, het
begint hier pas.
Sportvisserij Fryslân, Spoelstra: de federatie is niet akkoord met de intentieverklaring.
We hadden meer geconcretiseerde uitgangspunten verwacht, zodat een duidelijk lijn
wordt ingezet. Het proces is te open en geeft te weinig houvast en richting. Het gaat nu
te lang duren. We zijn al 1,5 jaar bezig en staan nog steeds op hetzelfde punt. Er zit
weinig vooruitgang in.
Sportvisserij Groningen Drenthe, Bremmer: geeft aan dat de federatie een uitgebreide
brief heeft geschreven. Hij vindt het niet nodig dit te herhalen. Het komt erop neer dat
de federatie akkoord is met de intentieverklaring, maar voor de verdere invulling willen
ze bestuurlijk aanwezig zijn in de stuurgroep.
Rubingh: begrijpt de zorgen, die zijn terecht. In dit soort processen kun je meerdere
strategieën volgen. Wij hebben als procesbegeleiders gekozen voor een
ontwikkelingsstrategie en niet een ontwerpstrategie. Het betreft hier namelijk geen
reorganisatie. We gaan samen op ontdekkingsreis. Natuurlijk willen we snelheid maken,
maar draagvlak is belangrijker. We moeten durf en vertrouwen hebben om het proces te
starten waarvan we nog niet weten waar het eindigt.
VNV, Fokker: als je het draagvlak wilt vergroten dan stelt hij voor om de
specialistenorganisaties, die deel uitmaken van Sportvisserij Nederland, bij dit proces te
betrekken.
Olfers: een intentieverklaring is bedoeld om een startpositie te creëren waar we het met
z’n allen 85% over eens zijn. Het restant betreft discussie over woorden. Wat is de
bedoeling van deze intentieverklaring? In het proces moet de sportvisser centraal blijven
staan. Daar moeten we het over eens zijn. Achteraf moeten we kunnen zeggen, dit is
goed voor de sportvisser. Er zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd die wij
vandaag gezamenlijk kunnen vaststellen. We hebben een stuurgroep nodig, geen Poolse
landdag. Dat moeten mensen zijn waar iedereen vertrouwen in heeft. Wij gaan als
procesbegeleiders dus niet bepalen wie dat moeten gaan doen, dat moeten jullie als
organisatie bepalen. We gaan met elkaar op reis en ieder model/voorstel/idee zal worden
getoetst. We willen dingen er niet doorheen duwen. Zo werken wij niet. Wij zijn straks
weer weg en daar wil ik mijn naam niet aan lenen.
Ik hoop dat we vandaag de afspraak kunnen maken dat bepaalde zaken heel belangrijk
zijn. Bijvoorbeeld ons punt over werkgelegenheid.
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De stuurgroep krijgt alleen de opdracht om voorstellen te maken. Elk product of elk idee
moet weer worden teruggelegd bij jullie via bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst.
Jullie houden de regie.
Sportvisserij Fryslân, Veldman: de intentieverklaring zou wat meer richting mogen
hebben. Het is een mooie dag geweest. Hij vindt het heel goed dat er workshops zijn
geweest over het landelijk uitwisselen van viswateren. Dat is een heel belangrijk
onderwerp. Kan dat niet een onderwerp zijn wat je als richting opneemt in de verklaring?
Olfers: geeft aan dat ze voelt dat niemand bezwaar heeft tegen de geest van de
verklaring. Het wrikt meestal op vertrouwen en hoe bepalingen zijn bedoeld. Maar het is
een start. Vervolgens komt de eerste bijeenkomst van de stuurgroep. Hier worden dit
soort uitgangspunten, waar consensus over is, ingebracht. Maar de stuurgroep neemt
geen besluiten. Het draait om vertrouwen. Communicatie is hierbij heel belangrijk. Door
b.v. het live streamen van een bijeenkomst of een eigen webpagina opzetten, etc. Hoe
transparanter je dat maakt, hoe meer vertrouwen. Dat is haar ervaring.
Het is bedoeld als startpositie en het advies is om er pragmatisch in te gaan zitten. De
verklaring kan worden verrijkt met de serieuze amendementen. Die gaan als eerste
richting de stuurgroep.
Van Kampen (vz): vraagt of er met zijn allen kan worden ingestemd met het vervolg om
het proces op te pakken en een stuurgroep in te stellen, los van de bemensing?
Wij hebben er voor gekozen om eerst de beroepskrachten te vragen voor de stuurgroep,
omdat dit voor medewerkers erg belangrijk is. Wél hebben we gezegd dat er maar één
beroepskracht/bestuurder per federatie in kan zitten. Uiteraard geldt dit niet voor de
werkgroepen. We moeten het samen doen.
Van de beroepskrachten hebben we twee namen doorgekregen, maar van de federatieve
bestuurders hebben we de definitieve namen nog niet ontvangen. Na dit te hebben
gekregen, zoeken we nog drie vertegenwoordigers vanuit de verenigingen. Mocht er
gevoeld zijn dat er sturing wordt gegeven vanuit de landelijke organisatie dan betreur ik
dat, excuses daarvoor. We moeten transparant blijven, op weg gaan en met vertrouwen.
VNV, Hagens: hij snapt dat de federaties de intentieverklaring moeten tekenen en de
specialistenorganisaties niet. Wij hebben geen mensen in dienst. Maar hij zou wel graag
zien dat ook hun rol als specialistenorganisaties wordt beschreven in dit proces. Wij
hebben altijd enthousiast meegedaan in de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.
Het zou een goede zaak zijn als wij als specialistenorganisaties gezamenlijk één persoon
kunnen aandragen voor de stuurgroep.
Olfers: vindt dit een verstandig idee. Dit wordt ter plekke geaccordeerd door de
ledenvergadering.
Boersma: geeft aan zich te hebben aangemeld als kandidaat vanuit ONL, maar dat hij
ook de voorzitter is van de SNB. Misschien is dat een oplossing? Hij staat overal open
voor. De specialistenorganisaties zullen dit gezamenlijk bespreken en een kandidaat
aandragen.
Sportvisserij Zuidwest Nederland, Schreuders: wat er nu gebeurt verwachtte hij al. Het is
ook niet verkeerd. Het gaat hen niet om de stuurgroep, maar het gaat om het
vertrekpunt. Wij zien het ook als uitgangspuntennotitie. Nu kunnen we zeggen dat komt
later wel, maar hij vindt dat juist nu moet worden gekeken waar vandaan we gaan
starten. We stappen daar nu te makkelijk overheen.
Van Kampen (vz): vraagt wat Schreuders nu voorstelt?
Sportvisserij Zuidwest Nederland, Schreuders: er moet een reactie komen vanuit de
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procesbegeleiders over een aangepaste versie van de intentieverklaring, die vervolgens
terug gaat naar de federaties zodat zij eventueel hun achterban kunnen raadplegen. Doe
het netjes en duw dit niet door. Kwaliteit gaat voor snelheid. Dat zou anders echt een
keer gaan wrijven.
Van Kampen (vz): vraagt welk punt er nu dan nog schuurt?
Sportvisserij Zuidwest Nederland, Schreuders: meldt dat Sportvisserij Zuidwest
Nederland en ook Sportvisserij Limburg een aantal punten op inhoud hebben ingestuurd
en hier moet eerst naar worden gekeken.
Olfers: vindt dat we aan de gang moeten en vraagt of het een idee is om de
intentieverklaring mét de opmerkingen terug te nemen naar de stuurgroep en daar een
meer gedragen versie te maken van de intentieverklaring? Dan hebben we dat als
stuurgroep als eerste opdracht. Maar het moet duidelijk zijn, je kunt niet 20x terug. Het
is een intentieverklaring, maar met alle respect ook niet meer dan dat.
Alle federaties gaan akkoord met dit voorstel.
Van Kampen (vz): hoopt binnenkort (vóór de bestuursvergadering van 27 juni) de
namen namens de federatieve bestuurders en specialistenorganisaties te ontvangen die
zitting zullen nemen in de stuurgroep.
Olfers: hoopt echt dat die namen gezamenlijk worden voorgedragen. We kunnen ook met
een camera erbij namen uit een hoge hoed trekken, maar dat is echt niet de bedoeling.
Sportvisserij Oost-Nederland, Boersma: is geen voorstander van een loting. Dat moet je
niet willen. Mochten de federaties er niet uitkomen, laat dan het landelijk bestuur maar
een keuze maken.
Besluit:

-de intentieverklaring en de amendementen zullen als eerste
opdracht bij de stuurgroep worden ingebracht met de vraag hier
een meer gedragen versie van te maken. Zij zullen vervolgens met
een nieuw voorstel komen.
-de namen voor de stuurgroep zullen vóór donderdag 27 juni
kenbaar worden gemaakt aan Van Kampen (vz).

8. Opheffing FIBAC
Van Kampen (vz): verduidelijkt dat de landelijk penningmeester twee keer per jaar een
penningmeestersoverleg houdt met alle federatieve penningmeesters. De FIBAC is al
enkele jaren niet meer bij elkaar geweest en er zijn twee vacatures. Alleen de heer
Spoelstra (penningmeester van Fryslân) zit er nog in. De FIBAC is in het verleden een
goed instrument geweest, maar dit is voor nu een betere invulling. Waar nodig kunnen
we altijd extern specialisme inhuren. Daarom stelt het bestuur voor de FIBAC op te
heffen.
Besluit:

-de ledenvergadering is akkoord met het opheffen van de FIBAC en
de betreffende aanpassing van de statuten. Het financieel overleg
wordt momenteel goed ingevuld door 2x per jaar een
penningmeestersoverleg te houden.
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9. (Her)benoeming leden bestuur
Van Kampen (vz): meldt dat we het afgelopen jaar afscheid hebben genomen van
bestuurslid Wiegert Dulfer, commissaris Water, Visserij en Visstandbeleid. Gezien de
organisatie ontwikkeling en het transitieproces hebben we als bestuur besloten deze
positie thans niet verder in te vullen en even pas op de plaats te maken.
Van Kampen (vz): geeft aan dat Marcel Hölterhoff, penningmeester zich herkiesbaar stelt
en de door de federaties voorgedragen kandidaten als bestuurslid door de
ledenvergadering moeten worden benoemd.
Besluit:

-bij acclamatie wordt ingestemd met de herbenoeming van Marcel
Hölterhoff als penningmeester.
-bij acclamatie wordt ingestemd met de (her)benoeming van de
voorgestelde kandidaten vanuit de federaties.

Van Kampen (vz): verwelkomt Veldman als nieuw bestuurslid van de landelijke
organisatie en richt vervolgens het woord tot Holtman, die vandaag afscheid neemt van
het bestuur van Sportvisserij Nederland. Zij roemt Holtman als een open bestuurder, met
visie en een grote inzet voor de sportvisserij. Hij heeft keuzes moeten maken en zal zich
verder richten op zijn voorzitterschap van de federatie Fryslân.
Holtman: dankt kort alle mensen in de zaal voor de steun in de afgelopen jaren. Hij
dankt tevens de mede bestuursleden en de directeur en medewerkers van Sportvisserij
Nederland. Er zit heel veel deskundigheid binnen Sportvisserij Nederland en die willen
heel veel doen voor de federaties en de gehele sportvisserij. Er zit veel energie en power,
maar we leggen vaak drempels neer waardoor het lastig wordt om samen te werken. Hij
geeft aan een groot voorstander te zijn van verdere professionalisering van de
sportvisserij in Nederland. Hij heeft niet het gevoel alleen voorzitter te zijn van
Sportvisserij Fryslân, maar hij voelt zich betrokken bij de sportvisserij in Nederland en
denkt dat wij stappen kunnen en moeten zetten in de professionalisering en besturing.
Hij wenst iedereen daarbij heel veel energie en hij gaat daar zeker aan mee doen!
Van Kampen (vz): meldt dat Dulfer als bestuurder is gestopt en zijn positie momenteel
dus nog niet wordt ingevuld. Er is bij een aantal bestuurders gekeken of de vergoeding
nog afdoende is. Daarbij heeft het bestuur gezegd; als jullie binnen het totale
vergoedingenbudget van €60.000 blijven, dan mag incidenteel voor een aantal functies
vanaf juni het bedrag worden aangepast. Het bestuur heeft hiermee ingestemd en zij
gaat er vanuit dat de federaties hiervan op de hoogte zijn gesteld.
Hierover worden geen vragen gesteld.

10. Rondvraag en sluiting
Sportvisserij Zuidwest Nederland, Schreuders: vernomen van een aantal vrijwilligers dat
er foto’s worden gemaakt zonder dat daar toestemming voor is gevraagd. Hij roept op
om goed rekening te houden met de AVG in het geval van gebruik van foto’s en
filmmateriaal.
Bongers: meldt dat vandaag een AVG-melding over het gebruik van opnamemateriaal op
de deur hangt naar de zaal van de themadag.
Sportvisserij Oost-Nederland, Boersma: vraagt hoe de verenigingsbestuurders voor de
stuurgroep worden gekozen?
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Van Kampen (vz): geeft aan dat een oproep wordt gedaan aan verenigingen op de
website. We zoeken een kleine, middelgrote en grote vereniging. We kijken of er
kandidaten zijn en aan de hand daarvan zal worden gekeken (Van Kampen en Olfers) wie
we een plek in de stuurgroep geven en of eventueel met camera erbij moet worden
geloot.
Van Kampen (vz): constateert dat er geen vragen meer zijn. Zij bedankt iedereen voor
zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Zij nodigt allen uit voor een gezamenlijke borrel en
sluit de vergadering om 16:35 uur.
Aanwezigen:
Bestuursleden:
Marjan

van Kampen

Voorzitter Sportvisserij Nederland

Marcel

Hölterhoff

Penningm. Sportvisserij Nederland

Harrie

Holtman

Bestuurslid Sportvisserij Nederland

Jan

Telleman

Bestuurslid Sportvisserij Nederland

Bennie

van Til

Bestuurslid Sportvisserij Nederland

Wil

van Gils

Bestuurslid Sportvisserij Nederland

Cornel
Joop

van Schayck
Bongers

Bestuurslid Sportvisserij Nederland
Directeur / secretaris

Aanwezig alle leden federaties en twee specialistenorganisaties: circa 100% quorum.
Federaties/spec.org:
Klaas

Spoelstra

Sportvisserij Fryslân

Obe

Veldman

Sportvisserij Fryslân

Harald

Bremmer

Sportvisserij Groningen-Drenthe

Thijs

Belgers

Sportvisserij Limburg

Patricia

Koelen

Sportvisserij Limburg

John

Hagens

Vereniging Nederlandse Vliegvissers

Ton

Fokker

Vereniging Nederlandse Vliegvissers

Ron

Gatowinas

Sportvisserij MidWest Nederland

Marco

Roest

Sportvisserij MidWest Nederland

Ingmar

Boersma

Sportvisserij Oost-Nederland / SNB

Hans

Gels

Sportvisserij Oost-Nederland

Henk

Koeslag

Sportvisserij Oost-Nederland

Ron

Borgstein

Federatie Midden Nederland

Ronald

Cieraad

Federatie Midden Nederland

Henk

Embregts

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Björn

Schutz

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Remco

Schreuders

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Overige gasten:
Marjan
Berend

Olfers
Rubingh
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