
Toelichting financieel jaarverslag 2020 

 

Door de corona pandemie werd 2020 een bijzonder jaar. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan 

werden samenkomsten van mensen beperkt. Onderling afstand houden, zoveel mogelijk thuis werken en 
sluiting van tal van winkels, cultuur, horeca en sportaccommodaties. Diverse sectoren werden dan ook 
zwaar financieel getroffen.  

 
Sportvissen mocht als buitenactiviteit doorgaan. Onverwacht zochten veel meer mensen dan voorgaande 
jaren hun ontspanning aan de waterkant en de omvang van de georganiseerde hengelsport kende een 

enorme groei van maar liefst 100.000 aangesloten sportvissers (17,5 %). De sportvisserij bood velen een fijn 
moment buiten in de natuur. Men was bekend met de VISpas en de ledensystemen konden deze groei 

probleemloos aan.  
 
Ook voor de hengelsport echter gold dat tal van events geen doorgang konden vinden. Voor Sportvisserij 

Nederland betrof dit veel van de jeugdactiviteiten, samen vissen met ouderen, de organisatie van 

wedstrijden incl. het WK Dames en de organisatie van het Word Recreational Fisheries Congress. 
 

Resultaat Sportvisserij Nederland 2020 

Per saldo resulteerde de ledengroei en het niet doorgaan van diverse activiteiten voor Sportvisserij 

Nederland door corona in een positief resultaat over 2020 van 1,4 miljoen euro. Daar waar in juni 2019 
nog een saldo van 8.500 euro negatief voor 2020 was begroot en de geaccordeerde bijstelling in de 

ledenvergadering van oktober 2020 een positief resultaat van 995.000 euro aangaf. 
 
Onderstaand een korte toelichting bij het financieel jaarverslag van Sportvisserij Nederland over 2020. 

Meer informatie over de activiteiten is te vinden in het jaarverslag 2020. Besproken worden hier de posten 

(zie regelnummers in het ‘Budgetoverzicht resultaat 2020’ achterin het financieel jaarverslag 2020) 

waarvan het resultaat afwijkt van de bijgestelde (corona) begroting 2020. Betreffende bijstelling was reeds 

in mei opgesteld, maar pas goedgekeurd door de (vanwege corona uitgestelde) ledenvergadering op 17 

oktober 2020.  
 

Baten 

1. De bijdragen VISpas waren fors hoger. In mei werd nog uitgegaan van een groei van circa 70.000 
aangesloten sportvissers, maar deze groei zette door tot bijna 100.000 sportvissers. Bij de groepen jeugd, 

vrouwen en buitenlanders was de groei dankzij wervingsacties nog groter dan de gemiddelde groei van 
17,5%.  

2. De inkomsten ledenadministratieservice namen toe, omdat meer hengelsportverenigingen zich hierbij 
aansloten. 
3. De bijdragen van de extra toestemmingen nachtvissen en gebruik derde hengel namen ook zeer fors toe, 

enerzijds door het grotere aantal aangesloten sportvissers en anderzijds doordat deze extra 
toestemmingen gelijk met de VISpas via www.vispas.nl konden worden besteld. 

5. Ook de afzet van de Kleine VISpas kende na een jarenlange daling in 2020 een groei van 13,5 %.  

9. Onder overig zijn ook geboekt bijdragen voor levering van verloren gegane VISpassen en Lijsten van 
Viswateren en correcties met betrekking tot voorgaand jaar. 
20. Bij overig zijn extra bijdragen verkregen voor onderzoek naar het belang van oevers in het kader van 
Meer IJsselmeer én voor een haaien- en roggenproject. 

21. Het aantal particuliere abonnementen op Het VISblad kende een lichte stijging. 
22. Mede door de ledengroei werden ook veel meer sales promotions (voorlichtingsmateriaal) verkocht. 

http://www.vispas.nl/


27. Vanwege het niet doorgaan van de meeste wedstrijden -uitgezonderd twee teamcompetities zoet- was 
de post bijdragen deelnemers beperkt. 
 

Lasten 

30.Onder algemeen / vereniging zijn ook de onkostenvergoedingen van de bestuursleden geboekt. De 

vaste onkostenvergoeding voor de portefeuillehouders bedraagt 7.500 euro per persoon. Voor de overige 
bestuursleden is de vaste onkostenvergoeding 5.000 euro per persoon. Daarnaast kunnen  de reis- en 
verblijfkosten worden gedeclareerd. 
32.De besteding van de extra middelen verkregen via NOC*NSF / Nederlandse Loterij was als volgt: 

            Begroot Resultaat 
-Organisatie ontwikkeling (inzet externe adviseurs)   100.000  155.000  
-Automatisering (visscanner, onderzoek VISplanner en HSVLeden) 100.000 101.000 
-Sportvisserij Loodvrij (o.a. aanschaf alternatieven)     50.000   48.000 
-Sportvisserijdeelname (vloggers, VISvrouwen, zomerVISkaravaan e.d.) 200.000 229.000 

-Kennispositie (hoogleraar WUR en promotie onderzoek)    50.000   46.000 

-Subsidies aan federaties (maatschappelijk, deelname, viswater, HSV) 500.000 332.000* 

  *) waarvan circa een kwart nog te besteden in 2021. De volgende subsidies zijn verstrekt: 
Groningen Drenthe       Friesland 

-aanleg vissteigers visplas Alteveer     -maaien viswater Kootstertille, Hooivaart,   

-harken viswateren Klazienaveen, Assen, Tynaarlo,     Helomovaart, Drachten, Spoorput en Luxwoude 

 Jongbloedvaart, Brunsingeplas, Stieltjeskanaal,    -aanleg vissteigers Marssum, Grou en Roeden 

 Uithuizen, Oude Winschoterdiep      -onderhoud wedstrijdtraject 

Oost-Nederland       Midden Nederland 

-harken viswater Kilse/Coevorden     -aanleg taludtrappen Lingedijk 

-advertenties in externe magazines     -maaien oevers Linge  bij Kedichem 

-flyers werving controleurs      Limburg 

Midwest Nederland     -verbetering viswateren De Peel, Willem Een, 

-tijdelijke externe versterking belangenbehartiging      en De karper (visplaatsen, toegangsweg, oever) 

Zuidwest Nederland     -harken viswateren America, Schinen, Heerlen, 

-harken viswateren Eindhoven, Sprang-Capelle,      Voerendaal en Arcen 

 visvijver Valentinus, Best, Kaatsheuvel, Slingeland    -controleboot en snoeimaterialen VVM 

 en Alblasserdam       -verbetering viswateren Heksenberg, Edelkarper en 

-herstel visvijvers Bergeijk       Ons Genoegen (visplaatsen, oevers) 

-vervangen wedstrijdsteigers Kanaal door Voorne   SNB en DeKSN 

-materialen voor jeugdactiviteiten     -jeugdactiviteiten 

38. De meerkosten extern onderzoek betrof de inzet van Carp Care (25.000 euro) voor een 

gezondheidscheck en behandeling bij enkele tientallen visvijvers waar karper was uitgezet. 
40. Onder projectkosten visstandbeheer is gezien de toenemende behoefte voor visstandonderzoek en het 

financieel surplus voor circa 40.000 euro extra geïnvesteerd in zenders, ontvangers en tags. Tevens is als 
extra bijgedragen aan het project Visatlas Nederland en vismigratieonderzoek in de Roer. 
42. De externe (meer)kosten voor het project Vissen voor Verbinding worden gedekt door subsidie van het 

Waddenfonds in 2021. Zie ook in 2020 regel 17. 
43. Dit betreft de afronding van het subsidieproject Droomfonds Haringvliet 2016-2020 en wel de 

verbetering van 10 vissteigers bij Hellevoetsluis aan het Haringvliet.  
44. Dit betreft een eerder dan gepland uitgevoerde besteding voor het project  Ruim Baan voor Vis, welke 

in 2021 via subsidie wordt vergoed. 
45. Dit betreft annuleringskosten voor het WRFC (SS. Rotterdam en zalencentrum De Doelen) dat wegens 
corona geen doorgang kon vinden. 
54. Door een grotere deelname aan de ledenadministratieservice zijn de out of pocket kosten ook hoger. 

Hierbij zij opgemerkt dat de toedeling van porti steeds moeilijker is, omdat deze steeds minder worden 



uitgesplitst op facturen van Post.nl. Personeelskosten voor ledenadministratieservice worden niet op deze 
post geboekt, maar onder personeelskosten (84). Het geheel van de ledenadministratieservice vindt 
budgettair neutraal plaats. 

62. De kosten voor jeugd zijn hoger dan begroot, omdat m.n. de oplage van het Stekkie Magazine (van 
50.000 naar 75.000 euro) door het grotere aantal jeugdleden fors is gestegen. De uitgaven voor 

jeugdmaterialen waren al aan het begin van het coronajaar gedaan. 
67 en 68. De kosten voor productie en verzending van Het VISblad zijn toegenomen, het 

advertentievolume nam af en meer redactie moest worden verzorgd. Daarnaast gold voor de hoge oplages 
met regio-edities -die twee keer per jaar gratis naar alle aangesloten sportvissers wordt verstuurd- de forse 
groei van het ledental. 
83. Bij wedstrijden zijn vanwege corona veel van de nationale wedstrijden -uitgezonderd teamcompetities 

zoet- en afvaardigingen naar internationale wedstrijden niet doorgegaan vanwege corona. 

92. De kosten voor automatisering nemen gestaag toe. Vanwege corona moesten voor thuiswerken extra 
kosten voor aanschaf, inrichting en periodiek beheer van apparatuur worden gemaakt. 

93. Sinds dit jaar moet over vermogen rente worden betaald. 
 

Voorstel verdeling positief resultaat 

Voorgesteld wordt van het positief resultaat over 2020 een bedrag van 500.000 euro toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Eigen Kantoorgebouw, waarmee deze reserve tot 1 miljoen euro komt en het overige 
resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Na akkoord van de algemene ledenvergadering zal dit 

besluit in het financieel jaarverslag 2021 worden verwerkt. 


