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Concept jaarplan 2022 Sportvisserij Nederland 

 
Dit jaarplan 2022 is opgesteld binnen de kaders van ‘Hoofdlijnen van beleid 2022 en 2023 Sportvisserij 
Nederland’ en de ‘Begroting 2022 Sportvisserij Nederland’, zoals goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering op 2 oktober 2021.  
 
De uitwerking heeft plaatsgevonden op basis van inbreng door leden van het managementteam en 
projectleiders. Tal van werkzaamheden zijn reguliere activiteiten, een deel betreft nieuwe projecten. 

 
 

Visie, missie en doelen 

 

Onze visie is dat sportvissen voor velen een belangrijke activiteit vormt die hen ontspanning, uitdaging,  
beweging, natuurbeleving, genieten, avontuur, vrijheid, gezondheid en sociale contacten biedt. 
Sportvissen is passie en verwondering, het vergt kennis en vaardigheden, het bevordert de gezondheid, 
en het leidt tot vriendschap en verbroedering. Een leven lang. Sportvissen leidt tot kennis, waardering en 
zorg voor de natuur onder en aan het water. Het draagt bij aan een fysiek, mentaal, natuurlijk, sociaal en 

economisch gezond Nederland.  
 

Onze missie is dat iedereen -die wil- kan meedoen aan en genieten van het sportvissen. We streven 
naar goede viswateren, een goede visstand en optimale sportvisserijmogelijkheden voor iedereen in 
Nederland.  
 
Doel van Sportvisserij Nederland als landelijk overkoepelende sportvisserijvereniging is derhalve: 
- zoveel mogelijk mensen van het vissen in Nederland te laten genieten; 

- optimale mogelijkheden voor de sportvissers én vissen in Nederland te realiseren. 
 
Om dit te kunnen verwezenlijken is een zo krachtige mogelijke én goed samenwerkende hengelsport 
cruciaal. Hiertoe loopt o.a. het huidige proces van organisatie ontwikkeling. 
 
Bij de realisatie van genoemde twee doelen wordt aansluiting gezocht bij de belangen en samenwerking 
met vele andere organisaties in Nederland, waaronder overheden, sport, natuur, gezondheid, onderwijs 

en commerciële partijen in en buiten de hengelsport. Aldus kan zoveel mogelijk draagvlak, 
maatschappelijke verankering en resultaat worden bereikt. 

 
De toegevoegde waarden die Sportvisserij Nederland voor de sportvissers wil bieden zijn: 
- zorgen voor maatschappelijke acceptatie van de sportvisserij (o.a. inzake dierenwelzijn)  
  en een positief, aantrekkelijk imago; 
- zorgen dat sportvissers mogen vissen (visrechten, vergunningen, beleid, regelgeving e.d.); 

- zorgen dat sportvissers kunnen vissen (bereikbaarheid, bevisbaarheid, voorzieningen e.d.); 
- zorgen dat sportvissers vis kunnen vangen (inrichting en beheer water en visstand); 
- zorgen voor een goede en verantwoorde sportvisserij (o.a. inzake dierenwelzijn) middels opleidingen,  
  events, voorlichting, handhaving e.d. 
 
Door de hengelsport worden ook voor de samenleving belangrijke toegevoegde waarden 

gerealiseerd op het vlak van gezondheid, natuur, onderwijs, zorg en economie. Denk aan o.a.: 
- heel veel mensen een leven lang samen buiten laten genieten en ontspannen; 
- kinderen weer meer buiten laten spelen en laten bewegen; 
- kinderen de natuur laten ontdekken en waarderen; 
- ouderen uit de eenzaamheid halen en samen aan de waterkant laten genieten; 
- minder validen volledig laten meedoen; 

- mensen gezond buiten bezig laten zijn (preventie zorgkosten); 

- de natuur onder water verbeteren (natuurlijke inrichting en verbindingen tussen wateren;  
  onderzoek, kennis, herstel en herintroductie van vissoorten); 
- hengelsporttoerisme naar Nederland -en daarmee de economie in Nederland- bevorderen. 
 
Het is belangrijk de hengelsport nadrukkelijk te positioneren op de toegevoegde waarden voor de 
sportvisser én voor de samenleving. Met name wat betreft dit laatste is er nog veel te winnen middels 
o.a. het ondersteunen van hengelsportverenigingen tot het realiseren van meer activiteiten, 

zichtbaarheid en verbinding met gemeenten. Voor de maatschappelijke verankering en acceptatie is dit 
van groot belang. 
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De volstrekt unieke kracht van de sportvisserij is dat zij heel veel mensen laat genieten van de 
natuur onder water, dat deze meer dan anderhalf miljoen mensen zich van deze natuur bewust zijn én 
zich hiervoor inzetten. Gestreefd moet worden een dergelijke identiteit in de samenleving meer aan het 
begrip ‘sportvisserij’ te koppelen. 
 

Kerntaken van Sportvisserij Nederland zijn: 
-beleid- en visievorming         -organisatie nationaal gewenste activiteiten 
-inter/nationale belangenbehartiging en samenwerking   -verstrekken nationale sportvisserijdocumenten 
-kennisontwikkeling, onderzoek en advisering     -organisatie (inter)nationale viswedstrijden 
-voorlichting, public relations en promotie 
-ondersteuning van aangesloten hengelsportorganisaties 

 en hun bestuurders/vrijwilligers 
 
Op basis hiervan zijn de hoofdlijnen van beleid voor 2022- 2023: 
-bevorderen maatschappelijke acceptatie; 
-behouden / bevorderen van de grote deelname aan de sportvisserij; 
-verbeteren mogelijkheden voor vis en visstand; 

-versterken van de activiteiten en zichtbaarheid van de hengelsportverenigingen; 

-en voorts diversiteit / inclusie en duurzaamheid. 
 
Onderstaand is het jaarplan 2022 per afdeling beschreven. Bij veel thema’s gaat het om een 
samenwerking tussen de verschillende afdelingen. 
 
 

Belangenbehartiging 

 
Om de sportvisserij te optimaliseren en te borgen wordt in 2022 door deze afdeling ingezet op 
belangenbehartiging naar internationale, landelijke, regionale en lokale politiek. Bij de laatste twee 
gebeurt dit in samenwerking met federaties en hengelsportverenigingen. Belangrijke thema’s zijn 

regelgeving, waterkwaliteit, beleid grote wateren, ruimtelijk beleid, vismigratie, gezondheid en 
dierenwelzijn. Landelijk worden hiertoe contacten onderhouden met o.a. de Tweede Kamer commissies 
Visserij, Water en Sport en de ministeries van LNV, I&W en VWS.  
Tevens wordt met name via NOC*NSF een inbreng geleverd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
rond het thema ‘sport / bewegen en een beweegvriendelijke openbare ruimte’.  

 

Internationaal 
Veel regelgeving qua water (kader Richtlijn Water), natuur (Natura 2000 en Vogelhabitatrichtlijn, 
bescherming van trekvissen), milieu (loodvrij) en visserij (bescherming aal, vangstquota’s, subsidies) 
komt uit Europa. In samenwerking met de European Anglers Alliance spant Sportvisserij Nederland zich 
in hier een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. In 2022 is ook het doel om de sportvisserij als 

stakeholder te verankeren in het Gemeenschappelijke Visserijbeleid en om samen met de EU commissie 
te komen tot gestandaardiseerde gegevensverzameling over de hengelsportsector. 
 

Ruimtelijke mogelijkheden 

Via deelname aan de coalities Blauwe Hart Natuurlijk (IJsselmeergebied), Wadden Natuurlijk, de 

Internationale Rijn en Maas commissies wordt nagestreefd een sterker natuurlijk ecosysteem in deze 
grote wateren en daarmee de verbetering van de sportvisserijmogelijkheden. Inrichting, beheer en 
verbindingen vormen hierbij belangrijke thema’s, waarbij wordt samengewerkt met de landelijke 
natuurorganisaties. 
Met het ministerie van LNV wordt naar verwachting in 2022 een traject gestart om tot meer maatwerk 

qua visserijvrijezones bij vispassages te komen, waardoor de migrerende visstand toereikend is 
beschermd en de hengelsport zo min mogelijk qua gebruiksruimte wordt beperkt. 

Mede in samenwerking met de World Fish Migration Foundation wordt gewerkt aan bestuurlijk bewustzijn 
en het verbeteren van de vismigratiemogelijkheden in Nederland. 
Via het nationale (provinciale en lokale) Sportakkoord wordt ingezet op een meer beweegvriendelijke, 
recreatief te gebruiken buitenruimte inclusief de wateren. 
Binnen de coalitie NL Buiten -een samenwerking van natuur-, recreatie- en terrein beherende 
organisaties- wordt een plan ontwikkeld voor een betere toegankelijkheid van de buitenruimte en meer 
natuurontwikkeling.  

In tal van wateren is sprake van overmatige plantengroei dat de recreatie- en sportvisserijmogelijkheden 
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ernstig beperkt. Samen met diverse provincies, gemeenten en de waterrecreatiesector spant Sportvisserij 

Nederland zich in om politiek / beleidsmatig de waterplantenoverlast te beteugelen. 
 

Maatschappelijke acceptatie 

In 2022 zullen de bestaande initiatieven van de hengelsport op het gebied van gezondheid en natuur 
extra onder de aandacht worden gebracht van bestuurders en beleidsmakers om de hengelsport sterker 
positief maatschappelijk en politiek/bestuurlijk te verankeren. Zoveel mogelijk moeten worden 
nagestreefd bij relevante activiteiten van hengelsportverenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland 
ambtenaren en bestuurders van lagere overheden uit te nodigen. 
 

Het in 2021 gestarte pilot project ‘Vitaliseren hengelsportverenigingen gericht op meer activiteiten en 
zichtbaarheid binnen gemeenten’ samen met de federaties MWN, ONL en MNL wordt in 2022 voortgezet. 
Vier tijdelijke adviseurs helpen hierbij elk 15 hengelsportverenigingen met verenigingsbeleid, het werven 
van bestuurders en vrijwilligers, het komen tot meer activiteiten en de verbinding met de gemeenten.  
Dit om hengelsportverenigingen meer te ondersteunen, maar ook om beleidsmatige acties van diverse 
partijen gericht tegen de hengelsport (vanwege dierenwelzijn) samen met federaties en 
hengelsportverenigingen tegen te gaan en tijdig te keren. Digitale monitoring vindt continu plaats om 

dergelijke beleidsvoornemens te signaleren. In 2022 zal worden geïnventariseerd in welke gemeenten de 

hengelsport het meest kwetsbaar is en hoe de positie  van de hengelsport(verenigingen) aldaar kan 
worden versterkt. 
 
Qua dierenwelzijn wordt de gehanteerde strategie inzake meer zichtbaar maken ‘groot sportvisserijbelang 
voor de mens contra minimaal sportvisserijnadeel voor de vis (inclusief inzet verbetering van water en 
visstand)’ voortgezet. Hierover is geregeld overleg en afstemming met beroepskrachten binnen de 

hengelsport.  
Inzake het dierenwelzijnsvraagstuk organiseert Sportvisserij Nederland in 2022 een structureel overleg 
met andere relevante organisaties (dierentuinen, hippische bond, duivensport, KNJV e.d.) om ervaringen 
en aanpak met elkaar kort te sluiten. Voorts worden contacten onderhouden met wetenschappers op dit 
terrein om over actuele kennis te kunnen beschikken. In 2022 zal een stage/scriptie opdracht worden 
uitgezet om een vernieuwd actueel overzicht van de wetenschappelijke literatuur over sportvisserij en 

dierenwelzijn te verkrijgen.  
Ook vindt over dit thema overleg plaats met de Raad voor Dierenaangelegenheden en soms met de 
stichting Dierenbescherming. In 2022 zal met deze en andere relevante partijen een rondetafelgesprek 
worden georganiseerd over waar zij wenselijke aanpassingen zien.  
Onderzoeken naar het imago van de hengelsport worden periodiek uitgevoerd. 

 

Voorlichting en handhaving 

Door corona zijn veel meer mensen gaan sportvissen. Veel voorlichting (televisie, YouTube, tijdschriften, 
influencers, opleiding- en begeleidingsprojecten) wordt door Sportvisserij Nederland ingezet om hen goed 
en verantwoord te laten vissen en de gedragscode recreatieve visserij (FAO) na te leven. Dit gaat zowel 
om dierenwelzijn en een correct gedrag in de natuur. 
Werkzaamheden worden verricht om de handhavingscapaciteit door eigen Boa’s en 

hengelsportcontroleurs verder uit te bouwen (o.a. opleidingen, subsidie en registratie controles), evenals 
de samenwerking met de politie. Via het werkgeversoverleg Groene Boa’s wordt gelobbyd richting politiek 
en de ministeries J&V en LNV om een zo sterk mogelijke positie en ondersteuning voor de groene Boa’s 
te krijgen.  
 

Gezondheid en kansarme groepen 

Via diverse projecten werkt Sportvisserij Nederland aan het zichtbaar maken van de positieve 
gezondheidseffecten van de sportvisserij en mogelijkheden te bieden aan kansarme groepen. Dit betreft 
o.a. samenwerking met het Nederlandse Veteranen Instituut, Defensie en universiteiten om sportvisserij 
in een behandeling voor PTSS te krijgen. Verder samenwerking met de PI Veenhuizen voor re-integratie 

van gedetineerden, acties met de Voedselbank, stichting Cultuur en Jeugdfonds, aanleg van 
voorzieningen voor ouderen en minder validen, etc.  

 

Juridische werkzaamheden 

De juristen van Sportvisserij Nederland adviseren en ondersteunen bij wetgeving, regelingen en 
procedures op het vlak van visserij, water, natuur, aanleg van voorzieningen, verenigingsrecht etc. om 
sportvisserijmogelijkheden te behouden en te ontwikkelen. Hengelsportfederaties en -verenigingen 

worden -waar mogelijk- op verzoek ondersteund. 
 



4 
 

 

Onderzoek & Advisering 

 

Deze afdeling zet zich in om kennis over water, vis en sportvisserij te ontwikkelen en te implementeren. 
Om te adviseren over verbetering van wateren, verbetering van visstand, bescherming en herintroductie 
van vissoorten, en behoud en ontwikkeling van sportvisserijmogelijkheden. Dit kan gaan om kleinere 
projecten van hengelsportverenigingen, maar ook om grote onderzoeksprojecten in samenwerking met 
Rijkswaterstaat, waterschappen, natuurorganisaties en universiteiten in binnenwateren, Noordzee, 
Waddenzee en Delta. Voor verschillende van deze laatste projecten worden subsidies ontvangen, waar 
tegenover als eigen bijdrage veelal arbeid staat.  

Alle projecten hebben als doel om de mogelijkheden voor sportvissers en vis te verbeteren en de 
maatschappelijke positie van de hengelsport te versterken. 
 

Verbetering viswater en visstand 

Grote lopende meerjarige projecten zijn Vissen voor Verbinding (Waddenzee-Drentse beken), Swimway 

Vecht (Overijssel-Duitsland), Swimway Waddenzee, haaien & roggen terug in de Noordzee, Steur 
actieplan Rijn, Groen-Blauwe Rijnalliantie en signalering exoten.  

Nieuw in 2022 zijn onderzoek naar het sportvisserijgebruik van grote wateren via vliegtuigtellingen en 
enquêtes in het veld. Tevens wordt in 2022 met een project reef balls binnen en buiten de 
Haringvlietsluizen gestart om de ecologische verrijking van het water te stimuleren. 
In 2022 worden afgerond de projecten Droomfonds Haringvliet, monitoring visstand Marker Wadden, 4-

jarig visstand onderzoek Randmeren, Vemco onderzoek brasem Randmeren, project Carp Care, 
trendonderzoek ontwikkeling meervalpopulatie en Vissenatlas Nederland.  
Ook worden o.a. via de apps Mijn VISmaat en VISsengids databestanden opgebouwd over het voorkomen 
van vissoorten (citizen science). 
 

Milieuverbetering 

Via de campagne Sportvisserij Loodvrij wordt gewerkt aan het terugdringen van het loodgebruik in de 
hengelsport. Betreffende greendeal loopt in 2021 af en zal naar verwachting in 2022 met de ministeries 
LNV, I&W en VWS, de waterschappen en Dibevo worden voortgezet.  
Meegewerkt wordt aan onderzoek van Rijkswaterstaat naar de aanwezigheid en het tegen gaan van 
plastics in de Rijn. 
Binnen de hengelsport is de meerjarige campagne Vang5 gestart om afval van sportvissers en anderen 

langs de waterkant door sportvissers op te ruimen. Hierbij wordt regelmatig aangesloten bij allerlei 

andere landelijke en regionale schoonmaakacties  
 

Ondersteuning hengelsportverenigingen 

Hengelsportverenigingen worden ondersteund met onderzoek en het opstellen van korte adviezen voor 

hun viswateren (ca. 15 – 20 projecten), de bestrijding van waterplanten en de inzet van de harkboot, de 
aanleg van voorzieningen (subsidies uit Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden).  
Voor 2022 wordt gestopt met de subsidie voor de uitzet van karpertjes op visvijvers, omdat ons doel hier 
is bereikt (uitzet van kweekvis in vijvers i.p.v. wildvangst). Meer gaan we ons richten op verbetering van 
inrichting en beheer van de visvijvers via voorlichtingsavonden en cursussen en het subsidiëren van 
bijvoeren. 
 

Inbreng en kennisnetwerken 

Een inbreng wordt geleverd in samenwerking met federaties aan diverse visstandbeheercommissies. 
Medewerkers zijn betrokken in allerlei overleg zoals Landelijk Overleg Vis, Overleg trekvissen Maas, 
Klankbordgroep Kier, Platform Ecologisch Herstel Meren, Platform Rivierkreeften, etc. 

Het VISsennetwerk -een uitwisselingsplatform van ca. 500 onderzoekers en beleidsmakers inzake water 
en vis- met jaarlijks vier themabijeenkomsten wordt georganiseerd. Ook het tijdschrift VISionair van 

Sportvisserij Nederland is vanwege kennisuitwisseling van belang. Doel is de oplage in 2022 met 15% te 
vergroten tot 4.000 stuks per kwartaal. 
Overleg en betrokkenheid bij onderzoeken aan diverse universiteiten (o.a. Nijmegen, Utrecht, Amsterdam 
en Wageningen) en onderzoeksinstituten (o.a. WMR, Deltares en NIOZ) vindt plaats. Ook vinden jaarlijks 
ca. 15 studenten van allerlei groenblauwe opleidingen bij Sportvisserij Nederland een stageplaats. 

Met de gerealiseerde leerstoel ‘vis en zoetwaterecosystemen’ aan de WUR wordt via een 
begeleidingsgroep periodiek gesproken over onderwijs en onderzoek, inclusief de inzet en ondersteuning 
van promovendi. 
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Communicatie & Educatie 

 
Deze afdeling heeft tot doel bij te dragen aan een positief hengelsportimago in de samenleving, het 

aantal sportvissers te behouden en te vergroting, voorlichting te geven aan sportvissers om hen in hun 
hobby te stimuleren en goed en verantwoord te laten vissen.  
Tevens wordt vanuit deze afdeling de verenigingsondersteuning verzorgd met o.a. opleiding van 
vrijwilligers van hengelsportverenigingen, levering van ondersteunende voorlichtingsmaterialen, HSV 
Service op www.sportvisserijnederland.nl en de uitrol van de projecten VISlessen op de basisschool, de 
zomerVISkaravaan, Samen VISsen met ouderen en de realisatie van VISparels in woonwijken. 
 

Imago in de samenleving 

Via vrije publiciteit op televisie, radio, in kranten en tijdschriften wordt berichtgeving verspreid over de 
sportvissers en wat hen beweegt, over de positieve effecten van hengelsport voor de samenleving en de 
inzet voor verbetering van wateren en visbestanden. Ook worden hiertoe social media ingezet.  
Via het eigen televisieprogramma VIS TV (27ste jaargang, 12 nieuwe afleveringen) laten we zien aan de 

samenleving waarom mensen vissen en hoe leuk en mooi dit is. De serie 2022 richt zich op Hollandse 
stekken (bollenvelden, Hollandse waterlinie, Kinderdijk, grachten Amsterdam e.d.). 

Sociaal maatschappelijk wordt ingezet op het Samen VISsen met ouderen (bejaardenhuizen; doel 2022 
werving 50-100 nieuwe begeleiders en organisatie 100-200 visuitjes bij 100 zorginstellingen), evenals op  
het vissen mogelijk maken voor kansarme jeugd. 
In 2022 wordt ook gestart met een nieuwe landelijke campagne met als werktitel ‘Haal de sportvisser in 

je naar boven’ met storytelling om de maatschappelijke acceptatie van sportvisserij te vergroten en te 
verdiepen. 
Verder loopt de theatertour van Marco Kraal met VIS! door tot in maart 2022. 
 

Behoud en vergroten deelname aan sportvisserij  
Naast de enorme groei in 2020 wordt naar verwachting ook in 2021 een groei van 15.000 personen 
gescoord. Het aantal aangesloten sportvissers zit dan rond de 700.000 personen. 
Via vislessen op de basisscholen (thans door corona teruggelopen tot 150 vislessen per jaar -we zaten op 
600-; doel 2022 weer opbouw naar 300 vislessen; ook wordt op verzoek van Sportvisserij Fryslân als 
pilot in 2022 een aangepaste visles voor praktijkonderwijs ontwikkeld), ondersteuning van 
hengelsportverenigingen bij hun jeugdactiviteiten, de zomerVISkaravaan (doel 50 lokale activiteiten in 
2022) en het gebruik van vloggers/influencers als Enzo Knol wordt ingezet op aanwas van jeugdleden. 

Ook de aanleg van VISparels in woonwijken moet de deelname door jeugd, ouderen en minder validen 

stimuleren. 
Om de deelname door vrouwen te bevorderen (een enorme doelgroep, potentiële vrijwilligers en positief 
voor aanzien wat betreft dierenwelzijn) wordt in eigen media getoond dat vissen door vrouwen gewoon 
is, wordt in 2022 wederom het eigen televisieprogramma VISvrouwen uitgezonden (6 nieuwe 
afleveringen) en wordt een extra digitale campagne gestart. 
Om meer buitenlanders in Nederland te laten vissen wordt de campagne FishinginHolland verder 

uitgerold (bij start vier jaar geleden ca. 30.000 buitenlandse leden, thans ca. 100.000 leden). Dit gebeurt 
via de betreffende website, inzet van social media en het gratis laten plaatsen van ca. 50 artikelen over 
het vissen in Nederland (met verwijzing naar www.fishinginholland.nl en www.vispas.nl) in vooral Duitse 
hengelsportbladen.  
Voorts worden via de gratis meeVIStoestemming aangesloten sportvissers uitgenodigd geïnteresseerden 
een dagje mee uit te nemen vissen ofwel ambassadeur te zijn voor de hengelsport. Het voordeel is een 

goede begeleiding qua vissen, vangst en dierenwelzijn. Inzet is naar 20.000 uitgereikte 
meeVIStoestemmingen te groeien in 2022 (in 2021: 15.000 stuks). 
Geparticipeerd wordt in landelijke onderzoeken naar sportvisserijdeelname om ontwikkelingen te meten, 
tevens worden hiertoe jaarlijks de VISpascijfers geanalyseerd. 
 

Goed en verantwoord vissen 

Om sportvissers te stimuleren in hun hobby (nieuwe vistechnieken en stekken te laten ontdekken), goed 
te laten vissen (vis vangen) en verantwoord te laten vissen (dierenwelzijn, natuur en milieu)worden tal 
van eigen media ingezet. Dit betreft het VISblad, Stekkie Magazine, websites, VIS TV XL (8 nieuwe 
afleveringen in 2022, deels in samenwerking met federaties), VISblad TV op YouTube, Vissen Doe je Zo 
op YouTube en andere social media. 
Voor het VISblad is het doel via wervingsacties om het aantal maandelijkse abonnementen te behouden 

op circa 70.000 stuks, en zo mogelijk het bereik nog te vergroten. Twee keer per jaar wordt het VISblad  
met regionale katerns naar alle aangesloten sportvissers gestuurd (oplage > 500.000). De serie Vissen 
Doe je Zo wordt met nieuwe filmpjes in 2022 verder uitgebreid. 

http://www.sportvisserijnederland.nl/
http://www.fishinginholland.nl/
http://www.vispas.nl/
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Wat betreft het dierenwelzijn staat het uitdragen van de gedragscode recreatieve visserij (FAO) (zoals 
opgenomen in de ‘Landelijke Lijst van Gezamenlijke Viswateren 2022 -2024’) centraal. Dit gebeurt met 
aparte items en als ‘sluikreclame’ verspreide berichtgeving in alle eigen media. 
 
Het opruimen van eigen afval en dat van anderen langs de waterkant wordt gestimuleerd via voortzetting 

van de campagne Vang5. Bij activiteiten georganiseerd door Sportvisserij Nederland vormt dit opruimen 
een vast programmaonderdeel. Extra wordt ingezet op deelname door hengelsportverenigingen en er 
wordt gestreefd om minimaal 5.000 nieuwe individuele sportvissers actief te krijgen. 
 
De campagne Loodvrij Sportvissen wordt voortgezet middels de hengelsportmedia en het verstrekken 
van gratis loodalternatieven bij hengelsportevenementen. 

 

Verenigingsondersteuning 

Om vrijwilligers en bestuurders van hengelsportverenigingen te ondersteunen worden regelmatig in een 
oplage van ca. 5.000 stuks digitale nieuwsbrieven verspreid.  
Op HSV Service (www.sportvisserijnederland.nl) worden allerlei tools en voorbeelden aangereikt voor een 

grote diversiteit aan zaken waar hengelsportvrijwilligers en -bestuurders mee te maken kunnen krijgen. 

Ook wordt aangegeven waar ondersteuning van binnen en buiten de hengelsport is te verkrijgen. HSV 
Service wordt continu actueel gehouden en uitgebreid.   
Verder worden een veelheid aan ondersteunende materialen geleverd aan hengelsportverenigingen voor 
de organisatie van hun activiteiten. Ook zijn gratis formats voor eigen websites voor 
hengelsportverenigingen beschikbaar (gekoppeld aan de websites van Sportvisserij Nederland en de 
federaties). Tevens worden in 2022 enquêtetools ontwikkeld waarmee hengelsportverenigingen digitaal 

hun eigen leden kunnen raadplegen.  
Via  de media van Sportvisserij Nederland zullen in 2022 nog meer voorbeelden van wat verenigingen 
doen (ter stimulering van anderen) worden uitgedragen. In Het VISblad zal standaard meer worden 
getoond met voorbeelden wat vrijwilligerswerk in de hengelsport inhoudt, hoe leuk en belangrijk dit is. 
Dit ter stimulering van werving van vrijwilligers door de hengelsportverenigingen. 
En verder is natuurlijk een belangrijk onderdeel binnen verenigingsondersteuning de opleiding van 

vrijwilligers in de hengelsport. Dit gebeurt via o.a. de cursussen hengelsportcontroleur, 
wedstrijdcontroleur, VIScoach en VISmeester, die deels centraal en in het land, deels live en online 
worden gegeven. 
 
 

Wedstrijden 

 
Vanuit dit cluster worden de nationale wedstrijden en internationale wedstrijden in Nederland 
georganiseerd, evenals de Nederlandse afvaardigingen naar internationale wedstrijden. 
  

Topsport 
Sportvisserij Nederland zendt Team Holland uit naar de verschillende Europese- en 
Wereldkampioenschappen (organisatie, programma en financiële planning). Het doel hierbij is structureel 
tot de Top5 van de wereld behoren en jaarlijks minimaal vijf medailles winnen, waarvan minimaal twee 
keer goud. 
De selectie voor de internationale toernooien in 2023 wordt in 2022 gevist. Dit doen we door 

professioneel verschillende kampioenschappen en competities te organiseren waaruit de bondscoaches 
hun selecties zo sterk mogelijk kunnen samenstellen.  
Om de nationale en internationale winnaars te huldigen en eren wordt aan het eind van 2022 het 
Sportvisserij Nederland Topsportgala gehouden voor ongeveer 500 wedstrijdvissers. 
 

In 2021 is vlak voor het WK Streetfishing door de FIPS-ED besloten het WK uit te stellen naar 2022 
vanwege aangescherpte corona-maatregelen. In 2022 zal het WK Streetfishing in principe worden 

ingehaald in Nederland.  
In de jaren na 2022 staat de organisatie van verschillende Wereldkampioenschappen in Nederland op de 
wedstrijdkalender (2023: WK Kust Junioren, 2024: EK Senioren Zoet, 2025: WK Feeder Landen 
(kandidaat), 2026: WK Kust Heren en Dames).  
 

Sportparticipatie 
Het streven is meer sportvissers met plezier op hun eigen gewenste niveau (wel eens) te laten 
wedstrijdvissen. Dit kan door uitbreiding van het deelnemersveld van de huidige kampioenschappen en 

http://www.sportvisserijnederland.nl/
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competities maar ook door (ver)nieuw(end) wedstrijdaanbod. Het doel hierbij is 5% meer deelname in 

2022 ten opzichte van 2021 te realiseren. Samenhang tussen verenigings-, federatieve- en landelijke 
wedstrijden is hiertoe randvoorwaardelijk. In 2022 willen we dergelijke competitiestructuren versterken.  
De online wedstrijdwaterregistratietool VWRP -waarmee hengelsportverenigingen voor hun evenementen 
wedstrijdtrajecten kunnen reserveren- wordt in 2022 opnieuw gebouwd.  
 

Talentherkenning 
In 2022 streven we naar een 100% bezetting van de federatieve wedstrijdcoaches (ca.15 coaches) zodat 
in iedere federatie optimaal wordt ingezet op scouting en begeleiding van jeugd. De focus hierbij zal meer 
op het vinden van talent komen te liggen en minder op het presteren in de competitie(s). Het doel voor 

2022 is dat per federatieve wedstrijdcoach 5 nieuwe talenten worden geworven voor het 
begeleidingsprogramma.  
 

Opleiding 
Sportvisserij Nederland wil een stabiele en kwalitatief sterke groep bondscoaches. Daarom volgen in 

2022 twee bondscoaches de TC4 opleiding van NOC*NSF en worden er twee bijscholingsavonden voor 
alle bondscoaches georganiseerd. Ditzelfde geldt voor de federatieve wedstrijdcoaches. Ook zij volgen 

jaarlijks twee bijscholingsavonden georganiseerd door Sportvisserij Nederland. 
Om meer gekwalificeerd wedstrijdkader op te leiden ontwikkelt Sportvisserij Nederland in samenwerking 
met NOC*NSF een opleidingsstructuur voor de wedstrijdvisserij conform betreffende richtlijnen voor de 
sport (KSS). In 2022 worden twee niveaus operationeel, namelijk TC2 en TC3 voor het opleiden van 
(wedstrijd)coaches op verenigingsniveau die later kunnen doorstromen naar regionaal of landelijk niveau. 

 

Duurzaamheid en dierenwelzijn 
In 2022 zal de gehele streetfishing-competitie verplicht loodvrij worden gevist. Tevens wordt in 2022 een 
plan van aanpak ontwikkeld waarin beschreven staat hoe we het loodgebruik in de wedstrijdvisserij willen 
reduceren.  

In 2021 is gestart met de ontwikkeling van een alternatief voor het leefnet. In 2022 wordt het prototype 
van de zogeheten “FishTube” getest, doorontwikkeld en reproductief gemaakt. Ook wordt in 2022 de 
eerste pilotwedstrijd met de “FishTube” gevist. 
 

Vrijwilligers 
De commissie organisatie wedstrijden (COW) is een belangrijk orgaan binnen de wedstrijdvisserij. In 
2022 wordt gekeken naar uitbreiding, verjonging en kruisbestuiving van de beide COW’s (zoet- en 

zoutwater) voor een optimale bezetting én kwalitatief waardige COW ter ondersteuning van de 
wedstrijdorganisatie. 
De komende jaren komen er verschillende wereldkampioenschappen naar Nederland waarvoor veel (80-
100) vrijwilligers nodig zijn. In 2022 wordt gekeken hoe we het huidige controleursbestand kunnen 
uitbreiden en opleiden, zodat we in de WK-jaren daarna gebruik kunnen maken van een ruim en 

kwalitatief vaardig controleursbestand. 
In 2022 wordt voor het huidige vrijwilligersbestand een vrijwilligersdag georganiseerd als blijk van 
waardering. 
 
 

Visdocumenten 

 
Vanuit dit cluster wordt de administratie, productie en distributie van de landelijke visdocumenten 
verzorgd. Elk jaar streeft het cluster er naar om zaken efficiënter en effectiever in te richten voor de 
gehele hengelsport: Sportvisserij Nederland, federaties, hengelsportverenigingen en sportvissers.  

 

Uitbreiding / vernieuwing digitalisering 

Door de jaarlijkse uitbreiding van de Ledenadministratieservice is continue ontwikkeling van de digitale 

processen een vereiste. In 2022 is het doel om met minstens nieuwe 15 hengelsportverenigingen een 

overeenkomst af te sluiten voor deze service.  

Het versturen van facturen en herinnering met acceptgiro’s vormt een belangrijk onderdeel van de 

service. Vanaf 2022 is het de bedoeling om zowel de ledenservice, Kleine VISpas als de extra 

Toestemmingen merendeels digitaal te gaan factureren.  

De belangrijke websites www.vispas.nl en www.mijnsportvisserij.nl zijn al een aantal jaren oud. Het doel 

is om in 2022 beide sites te vernieuwen en (nog) klantvriendelijker te maken. De oplevering staat 

gepland voor het vierde kwartaal.  

http://www.vispas.nl/
http://www.mijnsportvisserij.nl/
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De vernieuwde website / app VISplanner, waarbij er een koppeling wordt gemaakt met de centrale 

basisadministratie en MijnSportvisserij, wordt in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Na het 

vervangen van de VISplanner, zal ook HSV Leden worden geoptimaliseerd gedurende het jaar.  

Voor de Gezamenlijke Lijst is een acquisitie gedaan richting de sportvissers om het aantal sportvissers 

met papieren lijst te minimaliseren. Voor de Kleine VISpas met Kleine Lijst van VISwateren is dit nog niet 

gedaan. In 2022 zal dit laatste gebeuren.  

 

Tevens is de inzet om in goed overleg nog meer viswateren binnen de totale hengelsportorganisatie te 

delen via de ‘Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren’ (VISplanner) ten behoeve van alle 

aangesloten sportvissers onder de noemers gastvrij en laagdrempelige toegang bieden. 

 

Voor 2022 zijn de doelstellingen voor het aantal te verkopen visdocumenten / aangesloten sportvissers: 

573.000 VISpas  45.000 Kleine VISpas 

42.000 JeugdVISpas   95.000 Nachtvistoestemming 

40.000 Extra VISpas  36.000 Derde Hengeltoestemming 

 

 

Bedrijfsvoering 

 

Vanuit deze afdeling wordt ondersteuning geleverd aan de andere afdelingen. Verzorgd worden de 

kantoorhuishouding, receptie, secretariaat, administratie, financiële administratie, personeel & 

organisatie en coördinatie van de automatisering. Kortom, een spin het web.  

Ingezet wordt op dienstbaarheid, efficiency, zoveel mogelijk digitaal werken en duurzaamheid (o.a. 

minder papierverbruik en bij vervanging van het wagenpark zoveel mogelijk overgaan op elektrische 

auto’s).   

 

 

 

Organisatie 

 

Organisatie ontwikkeling 

Conform het besluit van de algemene ledenvergadering wordt in 2022 gewerkt aan de uitvoering van 

scenario 2 (stroomlijnen en koppelen procedures/activiteiten van Sportvisserij Nederland en de zeven 

federaties), de uitwerking en besluitvorming over scenario 3 (onafhankelijk landelijk bestuur) en deels 

scenario 4 (dubbel lidmaatschap sportvissers). 

 

Diversiteit en inclusie 

Iedereen die wil sportvissen moet kunnen sportvissen, met daarin de georganiseerde sportvisserij 

(hengelsportverenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland) in een gastvrije en faciliterende rol. 

Hierbij gaan we niet geforceerd doelgroepen definiëren maar leggen we juist de focus op bewustwording, 

de behoefte (beweegredenen om te sportvissen) en eventuele drempels die we zouden kunnen 

wegnemen om de participatie nog verder te vergroten. 

Onze eigen organisatie dient daarbij als goed voorbeeld. We vormen een afspiegeling van de 
maatschappij (in personen maar ook in communicatie-uitingen), ervan uit gaande dat diversiteit ook 
diversiteit aantrekt. Dit alles zonder quota, maar gericht op ambitie en natuurlijke groei (waarbij je 
natuurlijk wel gericht kunt zoeken). 

Het eind van 2021 opgeleverde plan van aanpak (in samenspraak met NOC*NSF en ongeveer 25 andere 

sportbonden) voor een meer inclusieve en diverse sport wordt in 2022 verder uitgewerkt en 
geïmplementeerd in de hengelsport door de reeds gevormde werkgroep diversiteit en inclusie (bestaande 
uit medewerkers van Sportvisserij Nederland en de federaties). Acties waar de werkgroep in 2022 mee 
aan de slag gaan zijn: 
- ontwikkeling van een protocol ‘Divers bestuur sportvisserij’ en implementatie van de nieuwe minimale   
  kwaliteitseis NOC*NSF voor een 30% - 70% geslachtssamenstelling van het landelijk bestuur in 2024; 

- het uitvoeren van een nulmeting bij de achterban over diversiteit en inclusie; 
- het in kaart brengen van eventuele drempels en beweegredenen bij verschillende doelgroepen om al  
  dan niet te gaan sportvissen; 
- uitvoeren van activiteiten ter bevordering van inclusie binnen de georganiseerde sportvisserij. 
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Personeelsbeleid 

Het management is gericht op een positieve, open, veilige en dienstbare cultuur, een zo groot mogelijke 

inbreng, betrokkenheid en werkresultaat. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief zijn 

hierbij van belang.  

Gestreefd wordt naar een evenwichtige personeelsopbouw qua leeftijd en geslacht. 

Jaarlijks wordt een -wederzijds- functioneringsgesprek met de leidinggevende gehouden en vastgelegd. 

Gestreefd wordt naar goede, marktconforme arbeidsvoorwaarden (CAO en regelingen). Er zijn duidelijke 

personeelsinstructies.  

Nieuwe medewerkers worden eerst op tijdelijke basis -of projectbasis- aangenomen om de 

werkorganisatie kundig en flexibel te houden. Waar nodig wordt ontbrekende externe expertise 

ingehuurd. Functies en kennis zijn zoveel mogelijk gedubbeld om de continuïteit te garanderen.  

Er is opleidingsbudget beschikbaar voor de continue ontwikkeling van medewerkers. Het streven is dat 

iedere medewerker minimaal een keer in de drie jaar een opleiding volgt. 

Gewaakt wordt voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Er zijn vertrouwenscontactpersonen 

aangesteld conform de richtlijnen van NOC*NSF.  

Met de Ondernemingsraad vindt zo vaak als nodig, maar minimaal vier keer per jaar overleg plaats met 

de bestuurder / werkgever. 

 

Vrijwilligersbeleid 

Sportvisserij Nederland is blij met en trots op de vrijwilligers die zich voor de landelijke vereniging en 

haar activiteiten willen inzetten. Continu wordt gestreefd naar uitbreiding en vernieuwing van de groepen 

vrijwilligers die zich voor de landelijke activiteiten / projecten inzetten. Begeleiding en opleidingen 

worden voor hen verzorgd. Er zijn gestructureerd vrijwilligersvergoedingen en er is aandacht voor 

waardering van hun inzet. 

 

 

 

Overig  
 

Extra gelden Nederlandse Loterij / NOC*NSF 

Ook voor 2022 wordt weer een bijdrage vanuit NOC*NSF aan Sportvisserij Nederland verwacht van ca. 

1.150.000 euro uit de gelden verkregen via de Nederlandse Loterij. Minus de lidmaatschapsbijdrage aan 

NOC*NSF kan hiervan weer 1 miljoen euro worden ingezet voor extra activiteiten voor de sportvissers.  

Het is begroot -gelijk afgelopen twee jaar- wederom een half miljoen door Sportvisserij Nederland te 

besteden aan projecten inzake organisatie ontwikkeling, sportvisserijdeelname, automatisering/digitale 

innovaties/e-marketing en vergroten netwerk/kennispositie.  

Tevens is begroot -gelijk 2020 en 2021- om een half miljoen in te zetten naar federaties / 

hengelsportverenigingen als subsidie voor extra activiteiten binnen de vier doelstellingen: versterken 

maatschappelijke acceptatie, behouden/verhogen deelname hengelsport, stimuleren/ondersteunen 

verenigingen en verbeteren viswateren voor sportvissers en/of visstand. 


