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            BIJLAGE I 

Concept verslag van de 13e algemene 

ledenvergadering van Sportvisserij Nederland  

op zaterdag 10 juni 2017 te Papendal 
 
 
’s Ochtends is een inspiratiedag georganiseerd voor bestuurders en vrijwilligers van de 
aangesloten hengelsportverenigingen en federaties. De titel was ‘Welkom bij de 
hengelsportvereniging’.  
 
Na een welkom door directeur Joop Bongers zijn er centrale presentaties verzorgd door 
Arie de Koning, voorzitter van HSV ’t Stekelbaarsje te Arkel, en Martien Laan, 
penningmeester van HSV Ons Genoegen te Enkhuizen. Deze presentaties gingen over de 
aanleg van viswater en voorzieningen, de uitwisseling van viswateren, het verbeteren 
van de visstand, de organisatie van activiteiten voor de sportvissers en het werven van 
nieuwe vrijwilligers en bestuurders.  
 
Verder werd de 4de aflevering van ‘Bart leert vissen’ vertoond. Deze nieuwe serie voor de 
jeugd op de televisiezender Nickelodeon is gestart door Sportvisserij Nederland als actie 
om meer jeugd tot 14 jaar tot sportvissen te bewegen. Hoofdrolspeler viskid Boaz werd 
hierna geïnterviewd.  
 
Aan het eind werd door Menno Knip de namen getrokken van drie aanwezige 
hengelsportverenigingen die hiermee voor komend jaar een ‘meet & greet’ met VIS TV 
presentatoren Marco Kraal of Ed Stoop wonnen. De presentatie van het ochtenddeel werd 
door Marco Kraal verzorgd. 
 
Tijdens de koffiepauze en lunchpauze konden de aanwezigen korte, interactieve 
simultaanpresentaties bezoeken over: 
 
-actief karpervijverbeheer;    -van controleur tot ambassadeur; 
-sportvisserij op de kaart;    -hengelsportpromotie voor de jeugd; 
-voorkom gemeentelijk hengelsportverbod; -wedstrijdvissen ‘clubteam naar de top’; 
-bereikbaar viswater en bevisbare stekken. 
 
Na de lunch volgde het officiële gedeelte van de 13de  algemene ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland. 
 
 

1. Opening 
 
Knip (vz): opent de officiële algemene ledenvergadering om 13.45 uur. Hij heet iedereen 
van harte welkom en verontschuldigt de bestuursleden Jan van de Bovenkamp en 
Wiegert Dulfer voor hun afwezigheid. 
Vervolgens vraagt hij om een moment stilte voor alle personen die de sportvisserij het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Hierna spreekt de voorzitter zijn laatste jaarrede uit, waarin hij terugblikt wat de 
afgelopen zes jaar is bereikt en wat volgens hem de uitdagingen zijn waar de hengelsport 
voor staat. Hij voorziet een goede toekomst voor de hengelsport, mits de gelederen 
gesloten worden gehouden en goed met elkaar en externe partijen wordt samengewerkt.  
 
 



2 

 

10a. (Her)benoeming bestuursleden 

 
Knip (vz): geeft aan dit agendapunt graag als eerste te willen behandelen, aangezien de 
beoogd voorzitter uiterlijk om 14.30 uur weg moet vanwege een reeds geplande 
afspraak. Vervolgens geeft hij Marjan van Kampen het woord om zichzelf voor te stellen, 
voordat tot de benoeming wordt overgegaan. 
 
Marjan van Kampen: neemt het woord en licht kort toe waarom zij zich beschikbaar stelt 
voor de bestuursfunctie voorzitter. Zij is bestuurlijk al heel wat jaren als burgemeester 
actief en heeft o.a. een fusie van gemeenten geleid. Nu heeft zij meer tijd en wil graag 
een landelijke maatschappelijke functie vervullen. De vraag van Sportvisserij Nederland 
kwam dan ook op een goed moment. Zij kent Sportvisserij Nederland al wat langer 
vanuit eerdere werkzaamheden. Zij heeft de organisatie leren kennen als een 
interessante landelijke vereniging met veel knowhow. Sportvisserij Nederland kijkt niet 
alleen naar haar eigen belang, maar heeft hierbij ook oog voor de belangen van anderen. 
Via samenwerking en partnership wil de organisatie verder komen. Ze ziet Sportvisserij 
Nederland als een enthousiaste, positieve en constructieve organisatie die zich inzet voor 
al die mensen die zo heel graag de sportvisserij willen beoefenen. Daarbij speelt ook 
natuurontwikkeling een belangrijke rol. Dit geheel past bij Marjan van Kampen. Zij wil 
zich hier graag voor inzetten. Zij heeft heel veel zin om met het bestuur en de gehele 
organisatie aan de gang te gaan. 
 
Besluit:  -bij acclamatie wordt Marjan van Kampen benoemd als voorzitter   

 van Sportvisserij Nederland. 
 
 

2. Mededelingen 
 
Sportvisserij onderzoek 

-Via een animatiefilm wordt kort de samenvatting getoond onderzoek ‘Wat wil de 
sportvisser?’, verricht door het Mulier instituut voor sociaalwetenschappelijk 
sportonderzoek. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder 13.000 aangesloten 
sportvissers. 
 
Onderzoek jeugd 

-Blommers (cce) licht de voortgang toe van het grootschalige onderzoek naar jeugd 
(waartoe is besloten in de vorige ALV) en noemt daarbij 4 pijlers: 
1. landelijke ontwikkelingen sportvisserij (TNS Nipo). 
2. verschillen stijgen/dalen verenigingen (Sportvisserij Nederland). 
3. motieven beginnen/stoppen jeugd (Mulier instituut). 
4. ontwikkelingen bij de jeugd in relatie tot sportdeelname (Kenniscentrum Sport). 
De rapportage wordt verwacht in het najaar van 2017. 
 
Afbouw loodgebruik 

-Blommers (cce) licht, bij afwezigheid van Dulfer, de status toe van de afbouw van 
loodgebruik door sportvissers. 
Dit wordt een grote intensieve operatie. In 3 fases komen tot totale afbouw van het 
loodgebruik binnen de hengelsport: 
1. tot 2020 intensieve voorlichting naar sportvissers en handel om alternatieven te gaan  
    gebruiken. Er zijn gelukkig al fantastische alternatieven en dit aantal zal alleen maar  
    toenemen. 
2. inzet vanaf 2020 op verbod verkoop lood door de handel. 
3. inzet vanaf 2027 op verbod gebruik lood door sportvissers. 
De federaties hebben deze lijn al onderschreven en hun medewerking toegezegd. Er zit 
dus volledig draagvlak op de strategie. Momenteel wordt er gewerkt door groene 
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partijen, de handel en de ministeries EZ, I&M en VWS aan een ‘green deal’, om ook hun 
betrokkenheid en medewerking gestalte te geven. Deze wordt na de zomer 
gepresenteerd. 
In de media van Sportvisserij Nederland zal niet meer over lood worden gecommuniceerd 
en worden alleen nog maar alternatieven gepresenteerd.  
We zouden het graag versneld zien, maar gezien de praktische kant van dit proces 
moeten we deze tijd nemen. 
 
Menke (HSV Breukelen): vindt dat we marginaal bezig zijn. Het loodgebruik binnen de 
sportvisserij wat kwijtraakt in de natuur is marginaal ten opzichte van het totale 
loodprobleem. 
 
Van Gils (HSF ZWN): vindt dat er veel meer inzet op gepleegd moet worden. Vanuit het 
waterschap is in de afgelopen periode de vraag neergelegd wat wij daadwerkelijk aan 
acties kunnen laten zien. Wat doen jullie waardoor de sportvisserij organisatie als een 
duurzame organisatie kan worden beschouwd? Ze hebben als federatie een 5-tal 
aanbevelingen: 

1. Eigen activiteiten loodvrij maken (wedstrijden en vislessen). 
2. Samen optrekken met de markt. 
3. Voorwaarden verbinden aan subsidieaanvragen. 
4. Verzamelpunten lood inrichten, samen optrekken met verenigingen en handel. 
5. Actieve en tijdige communicatie naar ons achterban. 

 
HSV de Wiejert: wil zich aansluiten bij de vorige spreker. We hoeven niet allemaal het 
wiel opnieuw uit te vinden. Wil graag verwijzen naar de Nederlandse jagersvereniging, 
daar speelt deze problematiek al jaren. Ook binnen de schutterij zijn regels voor het 
gebruik van loodkogels. 
 
Hendrix (KSN): vraagt zich af wat de dynamiek is tussen de handel en Sportvisserij 
Nederland? Er zijn mondjes maat alternatieven. Gaat de handel wachten op een verbod 
of kun je samen met de handel iets bedenken waardoor we het kunnen versnellen? We 
kunnen wel een verbod willen, maar dan moeten er meer alternatieven komen. Hoe 
kunnen we de handel stimuleren om veel innovatiever te zijn? Om sneller met producten 
te komen en te zorgen voor concurrentie waardoor de prijzen naar beneden gaan, zodat 
het interessanter wordt om composiet te kopen. 
 
Blommers (cce): geeft aan dat onze lijnen met de handel constructiever worden. Dit is 
daar een mooi vertrekpunt voor. 
 
Boersma (SNB): zou graag zien dat er afspraken komen met uitgevers/publicisten dat er 
niets meer actief gepubliceerd gaat worden over lood in de commerciële bladen, maar 
alleen over alternatieven. Dit dwingt de handel om daar dan over na te denken. In het 
blad van de SNB, de Snoekerijen, komt er z.s.m. een artikel over loodvervangers in de 
roofvisserij. SNB wil zich ook vooraan in de rij opstellen om in hun blad vanaf moment x 
niets meer over lood te publiceren. Dan maak je goede stappen. 
 
Voortgang wedstrijdbeleid 

-Blommers (cce): licht de voortgang van het wedstrijdbeleidsplan toe. De uitvoering van 
het beleidsplan verloopt volledig volgens planning. Er is na het vaststellen van het 
beleidsplan veel gebeurd. Een van de hoogtepunten hierin was het Topsportgala. 
Teamvissen vindt steeds meer ingang. Animo voor de clubkampioenschappen is sterk 
groeiende. In 2017 wordt gewerkt aan talentontwikkeling, uitbreiding van coaches en de 
vorming van een adviserende atleten/wedstrijdvisserscommissie. 
Momenteel wordt er vanuit het bureau een inventarisatie ronde langs de federaties 
gedaan. Wij zullen over de informatie die wordt opgehaald na de vakantie rapporteren en 
de verdere aanpak presenteren. Dit betreft met name eventuele ondersteuning van de 
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federaties bij de breedtesport in 2018. Ook het belangrijke punt van de financiering van 
het wedstrijdbeleidsplan zal dan verder worden uitgewerkt.  
 
Code Goed Sportbestuur 

-Holtman (bestuur): licht de stand van zaken rondom de Code Goed Sportbestuur toe. 
Naast de financiële input krijgen we ook veel inhoudelijke zaken mee van het NOC*NSF, 
bv de Code Goed Sportbestuur. Ook als wij niet aangesloten waren dan zouden wij, 
gezien de grootte van onze organisatie, toch iets moeten doen met zo’n code. De zaken 
moeten goed geregeld zijn.  
Er heeft na de laatste ledenvergadering een aantal aanpassingen plaatsgevonden in ons 
huishoudelijk reglement. Ook de gedragscode voor bestuurders is ingevoerd en beiden 
zijn beschikbaar op onze website. 
Wat ook bij de Code Goed Sportbestuur hoort is een klachtenregeling. Daar wordt door 
het bureau aan gewerkt om dat ook binnenkort te kunnen communiceren. 
Na de zomervakantie wordt de Code Goed Sportbestuur besproken in ons bestuur. De 
nulmeting die er nu ligt sluit niet helemaal aan met onze organisatie, dus we willen de 
vorm veranderen, zodat wij in het bestuur de discussie kunnen voeren en het vervolg 
kunnen aangeven in de ledenvergadering. 
Aan het eind van dit jaar zal de gedragscode worden geëvalueerd en komt er volgend 
jaar op de ALV een verantwoordingsrapportage.  
 
Aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak staat als punt 9 op de agenda van deze 
ledenvergadering. Dit willen we echter thans laten vervallen. Vorig jaar op de ALV is 
besloten dat we aansluiten bij het ISR, maar dit proces is toch wat ingewikkelder dan 
voorzien. Er ligt een eerste versie voor de benodigde aanpassing van de statuten 
opgesteld door Marjan Olfers, maar dat vraagt nadere bespreking in het bestuur en met 
het ISR. De complexiteit in deze zit hem in de gelaagdheid van onze organisatie en wat 
valt er nu wel onder en wat niet. Het bestuur is nog niet zo ver dat we daar een ei over 
kunnen leggen. Misschien moet hier een extra ALV in het najaar voor worden 
georganiseerd en anders zal dit worden meegenomen naar volgend jaar.  
 
 

3. Concept verslag 12e algemene ledenvergadering van 

Sportvisserij Nederland d.d. 23/11/2016 
 
Knip (vz): vraagt of er tekstueel of naar aanleiding van het verslag nog vragen of 
opmerkingen zijn. 
Tekstueel en naar aanleiding van zijn er geen aanpassingen of aanvullingen. 
 
Besluit: -het verslag van de extra algemene ledenvergadering  

 d.d. 23 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4. Concept jaarverslag Sportvisserij Nederland 2016 
 
Knip (vz): vraagt of er nog opmerkingen of suggesties zijn ten aanzien van het concept 
jaarverslag 2016.  
 
Naar aanleiding van wordt het volgende aan de orde gesteld; 
 
Jager (HSF MWN): verwijst naar blz. 15; mooi om te zien dat de MeeVIStoestemming 
werkt, maar hij vraagt zich af of er mensen zijn die vroeger gebruik maakten van de 
VISpas en die nu alleen nog gebruik maken van de MeeVIStoestemming? 
Bongers (dir): geeft aan dat er in 2015 7.000 mensen met de MeeVIStoestemming 
hebben gevist. Daarvan waren er 72 die na 2015 geen VISpas meer hebben gehad. 
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Minder dan 1% hebben we dus verloren. Meer dan 800 mensen kochten daarna echter  
een VISpas, dat is 12%. 1/3 hiervan waren nieuwe mensen, 2/3 kochten wederom de 
VISpas. Per saldo was er dus een positief resultaat van circa 11%. 
 
Jager (HSF MWN): vraagt wat ‘popjes’ betekent in de tekst op blz. 26? Het lijkt een 
ongebruikelijk aanduiding. 
Bongers (dir): geeft aan dat dit een instructie is voor de opmaker. Op die plek komen in 
het uiteindelijke jaarverslag figuurtjes van personen te staan. 
 
Jager (HSF MWN): vindt het goed dat openheid is gegeven over de nevenfuncties van het 
bestuur. Dit overzicht is echter maar een deel van de gehele gedragscode. Hij mist de 
verantwoording over naleven van de gedragsregels uit de gedragscode. Hij vraagt het 
bestuur om alsnog opgave te doen over 2016 zoals genoemd in artikel 9A van de 
vastgestelde gedragscode. 
Bongers (dir): geeft aan dat eind vorig jaar de gedragscode is vastgesteld. Bij de 
evaluatie van dit jaar zal er worden gekeken naar de gedragscode en dat zal volgend jaar 
worden gerapporteerd. 
Jager (HSF MWN): vraagt toch of er teruggekeken kan worden over 2016 en hier verslag 
over te doen. Dit kan eventueel worden meegenomen in de evaluatie van 2017.  
Knip (vz): zegt dit toe. 
 
Besluit: -het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld en zal aldus worden  

 gedrukt en rondgestuurd. 
 
 

5. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2016 
 
Hölterhoff (pen): licht de financiën kort toe. Helaas een jaarrekening met rode cijfers. 
Dan wordt er gekeken naar wat we hebben gepresteerd. Kunnen we zaken al dan niet 
beïnvloeden. In het verleden zijn we altijd uitgegaan van groei. Ieder jaar is nieuwe 
aanwas gekregen, maar nu hebben we toch moeten constateren dat er een stagnatie is 
van ledengroei. Op een gegeven moment is de rek eruit en dat is voornamelijk de 
oorzaak geweest van dit negatieve resultaat. Mooier kunnen we het eigenlijk niet maken. 
Daarnaast heeft de achtergebleven rente en koerswijziging tot dit resultaat geleid. 
 
Knip (vz): vraagt of de FIBAC nog opmerkingen heeft? Dat blijkt niet het geval. 
 
Besluit: -de ledenvergadering verleent décharge aan het bestuur voor het  

 gevoerde financiële beleid in 2016. 
 

 

6. Bijstelling begroting 2017 
 
Hölterhoff (pen): licht de bijgestelde begroting 2017 kort toe. Eigenlijk is dit hetzelfde 
beeld als het resultaat 2016. Er is gedurende het jaar 2016 gekeken waar er bijgesteld 
moet worden en wat doorwerking heeft naar 2017. Het geeft helaas een negatief beeld, 
maar gelukkig hebben we een reserve positie waarbij we dit probleem eenmalig kunnen 
tackelen. 
 
Besluit:  -er wordt ingestemd met de activiteiten/bijgestelde begroting  

 2017 en tevens worden alle ongewijzigde afdrachten 2018  
 vastgesteld. 
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7 a) Meerjarenraming 2018-2020 

   b) Verhoging landelijke afdracht 2019  
   c) Bijdrage NOC*NSF 
 
a) Hölterhoff (pen): geeft aan dat de stukken die de leden hebben ontvangen begin dit 

jaar door het bestuur zijn besproken en vastgesteld. Maar eigenlijk zijn ze nu op een 
aantal punten al weer achterhaald. Wij vinden het echter noodzakelijk als bestuur 
om ook nadat wij de begroting van het lopende jaar hebben bijgesteld, dit door te 
vertalen in bijstelling van de meerjarenraming. Wat uitdrukkelijk geen begroting is! 
Volgend jaar zullen wij in de ALV een herziene begroting 2018 te presenteren. Er ligt 
nu een bijstelling van de meerjarenraming. Hierin is het beleidsplan financieel 
vertaald, er is gekeken naar de interne organisatie en her en der zijn bijstellingen 
doorgevoerd op zaken die beïnvloedbaar zijn. Dit gaf een financieel beeld waarover 
we ook al hebben gerapporteerd in de extra ALV in november 2016, wat leidde tot de 
afschaffing van de handelingsvergoeding voor 2018.  

b) Ook voor na 2018 zien wij tekorten die wij niet structureel kunnen opvangen. 
Hierdoor komt het bestuur tot een voorstel voor het verhogen van de landelijke 
afdracht vanaf 2019. Deze voorgestelde afdrachtsverhoging zit nog niet verwerkt in 
de meerjarenraming. Dat kunnen wij pas doen wanneer de ALV akkoord is met de 
afdrachtsverhoging. 

c) Vrij recent hebben we na de nodige onderhandeling informatie ontvangen over de 
toekomstige bijdrage die wij gaan ontvangen van het NOC*NSF. Deze bijdrage is een 
zeer positief verhaal -zeker voor 2018-, maar zal ieder jaar opnieuw worden bekeken 
en dan in de ALV van het NOC*NSF worden vastgesteld. We weten als bestuur dus 
niet zeker of dit een structurele voortgang zal hebben. De voorstellen die er liggen 
zijn dan ook maatregelen om de negatieve meerjarenraming op te vangen. 

 
Van Gils (HSF ZWN): verzoekt om de € 0,50 afdracht verhoging voor 2021 uit het 
voorstel te halen. Dit levert voor de federaties problemen op om eventueel hun eigen 
afdracht te verhogen.  
 
Hölterhoff (pen): snapt de opmerking, maar het bestuur acht deze verhoging wel 
noodzakelijk voor Sportvisserij Nederland om een structurele dekking te houden. 
Mochten in de toekomst ontwikkelingen zijn die er positief uitzien, dan kunnen wij er 
vanaf zien. Als wij meegaan in uw voorstel dan zou dat betekenen dat we het over twee  
jaar weer opnieuw moeten herzien. Wanneer het niet nodig is, laten we dit uiteraard 
vervallen. 
 
Van Gils (HSF ZWN): 2021 ligt buiten de begrotingsslag. Elke € 0,50 die Sportvisserij 
Nederland claimt wordt een voor ons extra te bevechten terrein. Hij ziet graag dat het 
wordt weggelaten.  
 
Sloot (HSF ONL): heeft geen bezwaar tegen de verhoging van € 1,00 per 2019, maar we 
moeten ons wel realiseren dat federaties door het huidige beleidsplan en het kunnen 
uitvoeren daarvan ook genoodzaakt zijn om hun eigen afdrachten te verhogen. 
 
Jager (HSF MWN): er wordt gesproken over het financieren van de breedtesport wat zou 
gaan drukken op de begroting van Sportvisserij Nederland. Volgens mij hebben we hier 
nog geen beslissing over genomen. Wij pleiten er namelijk voor om dit niet te doen. 
Onderling moeten de federaties gebruik gaan maken van elkaars kennis en kwaliteiten. 
We moeten hierin meer gaan samenwerken en een ‘wij’ gevoel gaan creëren. De afdracht 
is ervoor om Sportvisserij Nederland te laten functioneren. 
De bijdrage vanuit NOC*NSF wordt voor 2018 ongeveer 1,2 miljoen euro, waarvan we  
€ 500.000 terug laten vloeien ter versterking van de sport als totaal. De jaren daarna is 
het niet zeker wat we gaan krijgen. Als je dan niet weet wat je inkomsten worden en je 
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niet weet waaraan we het gaan besteden, dan vindt hij het praten over een 
afdrachtsverhoging voor 2021 té vroeg. Ook hij vindt dat het voorstel voor de 
afdrachtsverhoging in 2021 moet vervallen. 
 
Hölterhoff (pen): geeft aan dat de financiering van de breedtesport verder besproken zal 
worden in het najaar. De opstelling vanuit Sportvisserij MidWest Nederland klinkt 
positief. Wij kennen geen meerjarenbegroting, alleen een raming. De doortrekking 
hiervan heeft ons doen voorstellen voor een afdrachtsverhoging in 2021. Als iedereen dat 
wil dan heeft hij er als penningmeester geen problemen mee om het besluit over een  
verhoging in 2021 op dit moment te laten vervallen. 
 
Hendrix (KSN): kijkt specifiek naar zijn eigen achterban. De groei / inkomsten van de 
extra toestemmingen voor nachtvissen en het gebruik van een derde hengel gaan naar 
de federaties. Op welke manier kunnen de inkomsten te gelden worden gemaakt voor de 
karpervissers? Hij ziet graag de tarieven voor de extra toestemmingen verhoogd. 
 
Bongers (dir): geeft aan dat er op dit moment geen plannen zijn om extra projecten voor 
karpervissers te financieren en derhalve de kosten voor deze sportvissers te verhogen. 
 
Hendrix (KSN): zou het fijn vinden als er eens gekeken wordt naar een eventuele 
differentiering van de verschillende disciplines binnen de sportvisserij. 
 
Haseloop (HSF GrDr): meldt dat een eventuele verhoging van € 0,50 voor 2021 voor 
federatie Groningen-Drenthe geen probleem is.  
 
Besluit:  -er wordt ingestemd met het verhogen van de landelijke afdracht  

 voor de VISpas in 2019 met € 1,00 en het gelijk houden van de  
 afdrachten voor de jeugdVISpas en de extra VISpas. 

 
 

8. Vaststellen gewenste hoogte eigen vermogen 

 
Hölterhoff (pen): geeft aan dat er vanuit de FIBAC 1,5 jaar geleden is aangegeven dat  
eens gekeken moest worden naar de hoogte van ons eigen vermogen. Dit hebben we  
gedaan en daar is het volgende voorstel ter besluitvorming uitgekomen. 
 
Van Gils (HSF ZWN): mist het vervolg hiervan. Wat zijn de gevolgen als het vermogen 
naar 4,5 miljoen euro gaat. Welke acties worden er dan ondernomen? 
 
Hölterhoff (pen): geeft aan dat het bestuur dan terug moet komen en bespreken of 4,5  
miljoen euro dan nog acceptabel is. Zo niet, dan moeten er acties plaatsvinden.  
 
Van Gils (HSF ZWN): geeft aan dat het iedere vijf jaar wordt herzien. Stel over twee jaar 
komt het vermogen onder de 5 miljoen euro, wordt er dan nog drie jaar gewacht voordat 
we actie gaan ondernemen op de hoogte van het vermogen? 
 
Hölterhoff (pen): denkt niet dat dat te verwachten is, maar mocht dit gebeuren dan 
moeten we daar zeker als bestuur naar kijken en wanneer noodzakelijk eerder herzien. 
 
Besluit:  -er wordt ingestemd met de hoogte van het eigen vermogen van 5  

 miljoen euro en deze hoogte zal iedere vijf jaar worden bezien. 
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9. Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak 
 
Dit agendapunt vervalt (zie onder mededelingen / Code Goed Sportbestuur). 
 

 
10b. (Her)benoeming bestuursleden 

  
Knip (vz): vraagt of de ledenvergadering kan instemmen met de benoeming van de 
aangedragen kandidaten vanuit de federaties tot bestuurslid van Sportvisserij Nederland 
voor het komende jaar. 

 
Besluit:  -bij acclamatie worden alle voorgedragen personen vanuit de  

 federaties benoemd als bestuurslid van Sportvisserij Nederland. 
 
Knip (vz): feliciteert alle verkozen bestuursleden met hun benoeming. 
 
Blommers (cce): vraagt het woord en wijst op het afscheid vandaag van Menno Knip als 
voorzitter van Sportvisserij Nederland. Gedurende zes jaar heeft Menno Knip de 
landelijke koepelorganisatie van de sportvisserij in Nederland geleid. In deze periode zijn 
belangrijke stappen gezet, waaronder de aansluiting bij NOC*NSF en de intensieve 
samenwerking met de landelijke natuurorganisaties. Tevens is een nieuw beleidsplan 
opgesteld. Stap voor stap is voortgang geboekt naar een sterkere verbinding en 
intensievere samenwerking met de federaties. Menno Knip heeft hier met al zijn 
bestuurlijke ervaring een bijdrage aan geleverd. Graag bedankt hij Menno Knip namens 
het bestuur voor al zijn inzet en betrokkenheid. Onder applaus wordt een cadeau aan 
Menno Knip overhandigd. 
 
 

11. Rondvraag en sluiting 
 
Haseloop (HSF GrDr): vraagt of Sportvisserij Nederland inderdaad koninklijk is? 
Knip (vz): geeft aan dat we dat al jaren zijn. Misschien zou dit in de toekomst vaker naar 
buiten gebracht moeten worden. 
 
Borgstein (HSF MNL): meldt dat hij een meevistoestemming heeft aangevraagd en er vijf 
heeft gekregen. 
Bongers (dir): zegt dat dit er waarschijnlijk vijf zijn voor dezelfde persoon en op dezelfde 
dag -dus dat het geen probleem is-, maar dat het niet goed is. Hij zal dit laten nakijken. 
 
Boersma (SNB): spreekt zijn bezorgdheid uit over de eilandjescultuur die hij waarneemt. 
Met name rondom het invoeren van de maximummaat snoekbaars. Dit wordt door 
federaties afzonderlijk en los van elkaar ingevoerd. Het baart hem zorgen dat het maar 
in een bepaald gebied gebeurd. Uit oogpunt van eenheid en landelijk beleid vindt hij dit 
niet goed. Het gaat hem om het proces, niet om de inhoud. 
Een voorstel voor de maximummaat snoekbaars is aangedragen door SNB, maar heeft 
het indertijd niet gehaald. Hij is dus zeker voor deze maatregel, maar vindt het proces 
hoe dit nu gebeurt niet goed. 
Knip (vz): geeft aan dat het eigenlijk een oproep is naar eenheid. Er moet wel wat 
vrijheid zijn, maar je moet jezelf altijd afvragen of dit past in het geheel. Soms is de 
autonomie een zwakheid en soms een kracht. 
Blommers (cce): denkt dat er zeker een ontwikkeling is dat de federaties elkaar alleen 
maar meer weten te vinden en dat deze opmerking hieraan bijdraagt. 
Luijckx (HSF GrDr): geeft aan dat dit voorstel binnen zijn federatie niet uit de lucht komt 
vallen. In het noordoostelijk overleg is dit aan de orde geweest. Het is uiteindelijk de 
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bedoeling dat hier landelijk op wordt aangehaakt. Verder wil hij er inhoudelijk niet teveel 
op in gaan. 
Boersma (SNB): waardeert dit initiatief, alleen vindt hij het jammer dat het al direct is 
ingevoerd. 
 
Jager (HSF MWN): spreekt Menno Knip als scheidend voorzitter toe. Vanuit de federaties 
spreekt hij zijn waardering uit en overhandigt een presentje.   
 
Knip (vz): constateert dat er geen vragen meer zijn. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid en inbreng. Hij nodigt allen uit voor een gezamenlijke borrel en sluit de 
vergadering om 15.40 uur. 


