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7. Aanpassing huishoudelijk reglement 

 

Als vervolg op de bijgestelde bestuurssamenstelling vanaf juni 2011 conform het Beleidsplan 

Sterker Samen Werken en de bestuursbesluiten hieromtrent in de vergaderingen d.d. 03/11/10, 

08/12/10 en 26/01/11 (zoals was vermeld onder agendapunt 8.1. “Benoeming nieuw bestuur” in 

de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 juni 2011) worden door het bestuur (63ste 

bestuursvergadering d.d. 30/11/2011) de volgende aanpassingen van het huishoudelijk reglement 

voorgesteld.  

 

Aanpassing van de statuten in deze worden niet nodig geacht.  

 

De betreffende artikelen van het vigerende huishoudelijk reglement (ALV 6 juni 2009) zijn 

bijgevoegd. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ook op de website van Sportvisserij 

Nederland te vinden. 

 

Voorgestelde aanpassingen van het huishoudelijke reglement: 

 

Artikel 9 

 

1.Veranderen: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, een commissaris 

Communicatie en een commissaris Water, Visserij en Visstandbeleid, waarbij de twee 

laatstgenoemden ook als vice-voorzitter kunnen fungeren, en de vanuit de leden federaties 

voorgedragen bestuursleden. 

 

Artikel 10 

 

2a. Toevoegen: De voorzitter is tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en de 

uitvoering van het door de algemene ledenvergadering en/of bestuur vastgesteld beleid inzake 

internationale belangenbehartiging. (Vervalt bij 2b). 

 

2d.Veranderen: De commissaris Communicatie is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en 

de beleidsuitvoering van het door de algemene ledenvergadering en/of bestuur bepaalde beleid op 

dit terrein betreffende de sportvisserij op zee en in de binnenwateren. Doelstellingen op dit terrein 

zijn het imago, public relations en bevordering van deelname aan de sportvisserij, voorlichting 

naar, werving, binding en opleiding van sportvissers (incl. jeugd en andere specifieke 

doelgroepen), evenementenorganisatie (waarbij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering wat betreft 

de wedstrijden onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid is gedelegeerd aan twee door het 

bestuur aangestelde commissarissen wedstrijden zoet en zout), voorlichting naar, werving, binding, 

ondersteuning en opleiding van (vrijwilligers) van aangesloten hengelsportorganisaties. 

 

2e.Vervalt 

 

2f.Veranderen:De commissaris Water, Visserij en Visstandbeleid is verantwoordelijk voor de 

beleidsontwikkeling en de beleidsuitvoering van het door de algemene ledenvergadering en/of  



 

 

bestuur bepaalde beleid op dit terrein betreffende de sportvisserij op zee en in de 

binnenwateren. Doelstellingen op dit terrein zijn de beïnvloeding van het water-, visstand- en 

visserijbeheer ter bevordering van de mogelijkheden voor de sportvissers en een duurzame, zo 

natuurlijk mogelijke (uitgezonderd afgesloten wateren) visstand. Tevens betreft dit de sturing van 

een verantwoorde visserij, inclusief uitgifte van visdocumenten en handhaving van regelgeving. 

 

2g, 2h en 2i.Vervallen. 

 

Artikel 11 Veranderen. 

 

1.Voordrachten aan de algemene ledenvergadering tot benoeming van de voorzitter, de 

penningmeester, de commissaris Communicatie en de commissaris Water, Visserij en 

Visstandbeleid worden gedaan door het bestuur. Deze schriftelijke voordracht wordt voorzien van 

een curriculum vitae van de kandidaat. Voor betreffende vier bestuursleden geldt de driejarige 

zittingstermijn en het rooster van aftreden (statuten artikel 11 punt 4). 

 

2.Daarnaast doet jaarlijks ieder lid federatie een voordracht van een bestuurslid, betreffende 

qualitate qua de voorzitter van de federatie. In uitzonderingssituaties dat dit onmogelijk is, kan een 

ander bestuurslid vanuit de federatie worden voorgedragen of een derde (voorzien van curriculum 

vitae), die een sterke verbinding heeft met het federatiebestuur. 

 

3.De benoeming van de bestuursleden vindt plaats door de algemene ledenvergadering van 

Sportvisserij Nederland (statuten artikel 10 punt 1). 

 

Punten 2 t/m 6 vervallen. 

 

Artikel 14 (voorzittersoverleg) vervalt. 

 

 

Voorstel bestuur: -Instemmen met de aangegeven aanpassingen. 

 


