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Agenda voor de extra Algemene Ledenvergadering van 

de landelijke vereniging Sportvisserij Nederland  

op woensdag 20 december 2017 van 20.00 – 22.00 uur 
te Bilthoven*  

==================================== 
 

*) Kantoor Sportvisserij Nederland 

  Leyenseweg 115 

 3721 BC Bilthoven 

  

 

 

Ontvangst met koffie en lekkernij (vanaf 19.30 uur) 

 

 

 

 

Extra ledenvergadering  
(aanvang 20.00 uur) 

 
 

1. Opening 
 

 

2. Mededelingen (ter informatie) 

 

 

3. Concept verslag 13de Algemene Ledenvergadering van  

    Sportvisserij Nederland d.d. 10/06/2017 (bijlage I) 

 

Voorstel bestuur: -vaststellen verslag. 

 

 

4. Aanpassing statuten (bijlage II en III) 

    i.v.m. aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak (ISR) 

 

In de extra algemene ledenvergadering d.d. 23/11/2016 is inhoudelijk besloten tot aansluiting bij 

het Instituut Sportrechtspraak voor tuchtrechtspraak inzake seksuele intimidatie, doping en 

matchfixing en eveneens voor de arbitrage inzake geschillen tussen federaties onderling en/of met 

Sportvisserij Nederland.  

 

Dit dient onze organisatie en hiermee wordt mede voldaan aan de zogenaamde Minimale 

Kwaliteitseisen van NOC*NSF. Vanwege het lidmaatschap van NOC*NSF zijn geen kosten 

verbonden aan de aansluiting bij het ISR. 

 

Zoals toen besproken vergt aansluiting bij het ISR een aanpassing van de statuten van 

Sportvisserij Nederland, zodanig dat het ISR en diens organen in feite statutair onderdeel uitmaken 

van onze organisatie en waarmee taak, rol, doorwerking, vrijwaring e.d. statutair worden 

vastgelegd.  
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Deze juridisch-technische benodigde aanpassing is afgelopen maanden onder verantwoordelijkheid 

van het bestuur gedaan in overleg met Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht. Thans ligt deze 

aanpassing ter instemming voor aan de ledenvergadering.  

 

Na instemming door de leden zullen de gewijzigde statuten de notaris moeten passeren en kan 

daarna door het bestuur een overeenkomst met het ISR worden getekend, waarmee vanaf begin 

2018 het geheel in werking treedt. 

 

De voorgestelde aanpassingen van de statuten zijn als bijlage II toegevoegd (gemarkeerd in het 

groen en onderstreept). 

 

A) Aanpassingen vanwege aansluiting bij ISR 
 

artikel 1 

Opgenomen Instituut Sportrechtspraak als begrip in de statuten. 

 

artikel 5 

Opgenomen organen van ISR als organen van Sportvisserij Nederland en verwijderen eigen 

arbitragecommissie. 

 

artikel 8 lid 1 en 5, evenals artikel 9 lid 2 

Opgenomen doorwerking reglementen en besluiten van ISR. 

 

artikel 13 lid 6 

Dit betreft een noodzakelijke opname van een nieuwe bevoegdheid van het bestuur om een 

ledenbindend contract aan te gaan. 

 

artikel 17 lid 2 

Besloten is op 23/11/2016 arbitrage, geschillenbeslechting, mediation e.d. ook onder te brengen 

bij het ISR en hiermee vervalt de eigen arbitragecommissie (zie ook vervallen artikel 15 van het 

huishoudelijk reglement). 

 

nieuwe artikelen 18 t/m 21 

Hiermee wordt de van toepassing zijnde rechtspraak vanuit ISR, doorwerking, vrijwaring e.d. 

expliciet geregeld. 

Hierbij is het volgende bijzonder. Vanwege onze getrapte verenigingsstructuur is er niet een 

verenigingsrechtelijke / statutaire doorwerking naar de aangesloten sportvissers. Daarom kan deze 

doorwerking alleen als dit expliciet schriftelijk met betrokkenen wordt overeengekomen (artikel 19 

lid 3).  

Via een toevoeging in de landelijke wedstrijdreglementen (zie bijlage III) zal deze doorwerking in 

eerste instantie worden doorgevoerd naar de (inter)nationale wedstrijdvissers (hier kan m.n. aan 

de orde zijn doping en matchfixing). 

 

 

B) Overige aanpassingen 
 

Omdat de statuten toch moeten worden aangepast zijn tevens meegenomen (bijlage II): 

 

artikel 2 lid 3 

Actualiseren zetel. Heeft geen juridische consequenties. 

 

artikel 5 en artikel 13 lid 5 

Vervallen voorzittersoverleg gezien huidige bestuursstructuur en verbreding tot breder bestuurlijk 

overleg. 
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Voorts worden twee aanvullingen in het huishoudelijk reglement (artikel 3 lid 1 en 6) voorgesteld 

om de positie ten aanzien van de VISpas te versterken (bijlage III). 

 

Voorstel bestuur:  A) Instemmen met aanpassingen statuten i.v.m. aansluiting bij ISR. 

      

     B) Instemmen met overige aanpassingen statuten en huishoudelijk  

            reglement. 

 

 

5. Bevindingen nieuwe voorzitter  

 

Onze nieuwe voorzitter Marjan van Kampen is thans ruim een half jaar voor de hengelsport actief 

en heeft uitgebreid met de organisatie kennis gemaakt. Graag wil zij haar bevinden met u delen en 

samen gewenste ontwikkelingen verkennen. 

 

 

6. Rondvraag en sluiting 
 

 

 

 


