
Voordracht voor (her)benoeming als bestuurslid van Sportvisserij Nederland 

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 

 

Penningmeester Marcel Hölterhoff kan gezien zijn onafhankelijke status ook doorgaan, maar is 

aftredend voor zijn tweede zittingstermijn op 11 juni 2022 (rooster van aftreden). Hij is bereid voor een 

derde termijn zitting te nemen in het landelijk bestuur. 

 

Voor de portefeuilles Belangenbehartiging, Handhaving en Ledenbinding/-service zijn kandidaten 

geworven via het bureau K+V en hebben selectiegesprekken plaatsgevonden door de Selectiecommissie 

Bestuur.  

 

Het advies van de Selectiecommissie Bestuur is besproken door het landelijk bestuur op 25 mei en is 

besloten tot onderstaande voordracht: 

  

-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. 

 

Onderstaand een korte CV van de heren Toby Ellson en Rob Geleijnse: 

 

Toby Ellson (1966) uit Gorinchem heeft ruime ervaring in alle facetten van public affairs en 

belangenbehartiging. Na zijn studie Journalistiek & Voorlichting in Tilburg heeft hij onder andere 

gewerkt bij Cap Gemini, Bikker, PostNL, TenneT en Eneco. Momenteel is hij Director Corporate Affairs bij 

EY Nederland. Toby is iemand die vanuit inhoud kan overtuigen, kan verbinden, snel kan schakelen 

tussen strategie en uitvoering, een netwerker die creatief en energiek is. En, vissen is een passie. Met de 

vliegvishengel is hij vaak te vinden langs de Waal, de Roer, het Oostvoornse meer, de kust van Funen of 

in de polder op zoek naar die ene vis … 

Rob Geleijnse (1980) uit Lekkerkerk heeft na zijn studie Media en Informatie management en NIMA C 

gewerkt bij onder andere PostNL en Eneco en als Manager Ledenservice bij de ondernemende 

branchevereniging VBO. Momenteel is hij Ledenmanager bij BOVAG. Bestuurlijk heeft hij ervaring in het 

onderwijs en het publieke domein. Daarnaast is hij door het NIMA gecertificeerd als Register Marketeer. 

Rob is een verbinder, schakelt snel tussen operatie en bestuur en kent de dynamiek van een vereniging 

uitstekend. Hij is gedreven, energiek, geïnteresseerd en sociaal. Hij wil graag bijdragen aan de verdere 

ontwikkeling van de vereniging Sportvisserij Nederland. 


