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Agenda voor de 9ste Algemene Ledenvergadering van de 

landelijke vereniging Sportvisserij Nederland  

op zaterdag 14 juni 2014 te Papendal*  

==================================== 
 
*) NOC*NSF 

  Hotel/Conferentiecentrum Papendal 

 Papendallaan 3 

 6816 VD ARNHEM 

 Tel. 026-4837911 

 
 
 

Ontvangst met koffie en lekkernij 
(van 09.15 uur tot 10.00 uur) 

 
Aanvang algemene ledenvergadering om 10.00 uur.  

Einde uiterlijk om 16.00 uur. 
 
 
 

Presentaties / openbaar ochtenddeel 
 
1. Opening 
 

2. Jaarrede van Menno Knip, voorzitter Sportvisserij Nederland 

 

3. Presentaties: 
 

 - Waterschapsbeleid en sportvisserij. Over schoner water, uitzet van 

     karper, waterkracht, natuurlijk peilbeheer en andere zaken 
    John Steegh, voorzitter Water Natuurlijk (de grootste waterschapspartij) 
 
  - De weg naar de top 
    Henri Karremans, bondscoach kustvissen jeugd en wereldkampioen 2014 
 
  - Visserijbeleid IJsselmeer, Benedenrivieren en andere rijkswateren 
    André Bosman, lid Tweede Kamer - visserijwoordvoerder VVD  
 
  - De hengelsportvereniging van de toekomst 
    Joop Bongers, directeur Sportvisserij Nederland 

 

4. Sluiting 
 
 

Lunchbuffet 
(van 12.30 uur tot 13.30 uur) 
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Officiële ledenvergadering / besloten middagdeel  
(alleen toegankelijk voor de leden) 

 
 
 
 
1. Opening 
 
 

2. Mededelingen (ter informatie) 
 
 

3. Concept verslag 8de Algemene Ledenvergadering van  

    Sportvisserij Nederland d.d. 08/06/13 (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -vaststellen verslag. 
 
 

4. Concept jaarverslag Sportvisserij Nederland 2013 (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -instemmen met jaarverslag. 
 
 

5. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2013 (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieel 
     beleid over 2013. 
 
 

6. Bijstelling begroting 2014 (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -instemmen met activiteiten en bijgestelde begroting 2014. 
 
   -vaststellen (on)gewijzigde afdrachten 2015: 
     VISpas € 14,00 extra VISpas   €     3,50 
     jeugdVISpas €   4,50 Kleine VISpas   €   11,50 
     zeeVISpas €   4,50 Spec. Org.   € 500,00 
 
    -afdracht extra toestemming nachtvissen op VISpas 10 euro / jaar*. 
    -afdracht extra toestemming 3de hengel op VISpas 25 euro / jaar*. 
    *)deze gelden vloeien naar de federatie binnen wiens gebied de extra  
        toestemmingen worden uitgegeven minus 3,50 euro per jaar, welk  
         bedrag naar Sportvisserij Nederland gaat ter dekking van de  
         administratieve kosten. 
 
 

7. Voortgang uitvoering beleidsplan 2010-2015 (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -ter informatie. 
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8. Aanpak opstellen beleidsplan 2016-2020 (toelichting ter vergadering) 

 
Voorstel bestuur: -ter informatie. 
 
 

9. Sanctieregeling toestemming nachtvissen en derde hengel 
    (bijgevoegd) 
 
Voorstel bestuur: -instemmen met bijgevoegd sanctiebeleid nachtvis- en/of derde  
     hengeltoestemming. 
 
 

10. Uniformering afdracht jeugdVISpas (bijgevoegd) 

 
Voorstel bestuur: -bespreken uniforme federatieve jeugdafdracht ad 2,50 euro en  
     adviseren maximum prijs van 15 euro aan hengelsportverenigingen  
     voor de jeugdVISpas / lidmaatschap vanaf 2016. 
     -nemen besluit. 
 
 

11. (Her)benoeming bestuur- en commissieleden (bijgevoegd) 

 
A. (Herbenoeming) leden FIBAC 
 
Voorstel bestuur: -schriftelijke stemming voor (her)benoeming van de leden van de  
        FIBAC. 
 
B. (Her)benoeming bestuursleden 
 
Voorstel bestuur: -schriftelijke stemming voor herbenoeming van de heer Knip als  
       voorzitter. 
    -schriftelijke stemming (her)benoeming voorgedragen personen  
      vanuit de federaties als bestuurslid van Sportvisserij Nederland. 
 
 

11. Rondvraag en sluiting 
 
 
 
 

Hapje en drankje  
(van 16.00 uur tot 17.00 uur) 
 
 


