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Benoeming nieuw bestuur 

 
Conform het door de Algemene Ledenvergadering d.d. 05/06/10 aangenomen sportvisserij beleidsplan 
‘Sterker Samen Werken’ zal in 2011 de samenstelling van het bestuur van Sportvisserij Nederland 
worden aangepast.  
 
Besloten is dat de nieuwe samenstelling zal bestaan uit: 
-een bestuurslid met een brede politiek-bestuurlijke achtergrond 
-een bestuurslid met een brede communicatieve achtergrond 
-een bestuurslid met een brede water- en natuurbeheer achtergrond 
-een bestuurslid met een brede financiële achtergrond 
-de voorzitters van de federaties of federatieclusters, of indien dit niet mogelijk is een gewichtig ander  
 bestuurslid vanuit de federatie(cluster) 

Hiermee beëindigt de zitting van het huidige bestuur. 
 
Het huidige bestuur heeft vanuit haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleidsplan in 
diverse bestuursvergaderingen de regelingen met betrekking tot het nieuwe bestuur besproken. Dit is 
in het voorzittersoverleg d.d. 19/03/11 ook doorgesproken met de voorzitters van de federaties en 
specialistenorganisaties. 
 
Conform de statuten zal voor de ‘externe’ bestuursleden de statutaire driejarige zittingstermijn van 
toepassing zijn.  
 
De federatievoorzitters zitten overeenkomstig het geaccordeerde beleidsplan qualitate qua in het 
landelijk bestuur gedurende hun federatieve voorzitterschap. Voor een eventuele plaatsvervanger is 
de zittingstermijn gekoppeld aan die van de betreffende voorzitter of kan tussentijds door de federatie 
een andere vervanger worden afgevaardigd. 
 
De aangesloten specialistenorganisaties zullen de concept agenda’s en verslagen van het bestuur 
toegestuurd krijgen en vast twee keer per jaar worden uitgenodigd in een bestuursvergadering om 
hun wensen en ideeën in te brengen. 
 
Het bestuur zal naar verwachting ongeveer zes keer per jaar vergaderen. 
 
Wat betreft bestuursvergoedingen wordt uitgegaan van: 
-federatievoorzitters    3.000 euro per jaar 
-externe bestuurders    5.000 euro per jaar 
-voorzitter    10.000 euro per jaar 
Daarnaast zullen de onkosten (reis en verblijf) conform de vigerende regeling worden vergoed. 
 
Voor de wedstrijdvisserij zullen twee gedelegeerde commissarissen (zoet en zout) worden aangesteld. 
Aan hen wordt vanuit het bestuur een bepaald gezag verleend (leiding geven, het met regelmaat 
nemen van beslispunten en een representatieve aanwezigheid / aanspreekbaarheid; dit alles in nauwe 
samenwerking met het bureau). 
 
Het is aan het nieuwe bestuur om een en ander desgewenst nader te regelen en mogelijk gewenste 
aanpassingen in het huishoudelijk reglement te realiseren. 



 
 

 

Voor benoeming door de algemene ledenvergadering d.d. 04/06/11 worden voorgedragen: 
 
Voorzitter 
Menno Knip (drs. M.A.J.), 64 jaar, woonplaats Almelo 
Gewerkt bij de ministeries van Financiën en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Gedurende 25 
jaar burgemeester geweest van de gemeenten Hasselt, Noordoostpolder en Almelo. Diverse 
bestuurlijke functies bekleed, waaronder voorzitter van het Overlegorgaan Water en Noordzee van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat, voorzitter van de Raad van Toezicht IJsselmeerzorg, lid 
dagelijks bestuur van de VVD, bestuurslid van de Federatie Sport voor Gehandicapten en voorzitter 
van de stuurgroep Beleidsvisie 2025 van de stichting Recreatie Toervaart Nederland. Thans o.a. 
senator namens de VVD in de Eerste Kamer en voorzitter bij overlegorganen van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 
 
Bestuurslid Communicatie (incl. jeugd, wedstrijden, visdocumenten en controle) 
Peter Paul Blommers, 48 jaar, woonplaats Bennebroek 
Directeur reclame/marketing bureau Ogilvy (3de van Nederland). Voorzitter Esprix (vakprijs voor direct 
marketing en sales promotions). Voorzitter Orange Babies Africa (organisatie actief voor zwangere 
vrouwen met HIV). Hengelsportverzamelaar/historicus. Karpervisser. 
 
Bestuurslid Water, visserij en visstandbeleid 
Eric Marteijn (drs. E.C.L.), 52 jaar, woonplaats Biervliet 
Thans directeur Wegen Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Geweest directeur Water Rijkswaterstaat 
Limburg. Gewerkt bij Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling als 
hoofd van de afdeling Biologie en van de afdeling Rivieren. Projectleider op het gebied van ecologisch 
herstel van Rijn en Maas. Voorzitter/bestuurslid van verschillende nationale en regionale organisaties 
op het gebied van natuur en milieu. Bestuurslid van Vogelbescherming Nederland. Snoekbaarsvisser. 
 
Penningmeester 
Rien Openneer, 64 jaar, woonplaats Oosterhout (NBr) 
Register accountant. Zelfstandig bedrijfsadviseur. Geweest partner van middelgroot 
accountantskantoor en lid van de Raad van Bestuur. Recreatief sportvisser.  
 
Bestuursleden vanuit de federaties: 
-Groningen Drenthe  : geen opgave 
-Friesland   : Sjors Hempenius, bestuurslid water&visstandbeheer 
-Oost-Nederland  : Jan Eggens, voorzitter 
-Midden Nederland  : Sjaak Koppers, voorzitter 
-Noordwest Nederland  : Gerard Roosloot, voorzitter 
-Zuidwest Nederland  : Ben Biondina, secretaris 
-Limburg   : André Reumkens, secretaris 
 

 
Voorstel bestuur: -instemmen met benoeming van voornoemde personen. 


