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         Agendapunt 3 
         6de Alg. Ledenvergadering 
         Sportvisserij Nederland 
         4 juni 2011 

 
Concept verslag 5de algemene ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 5 juni 2010 te Bilthoven 
======================================= 
 
Aanwezigen: zie bijgevoegde Lijst van Aanwezigen 
 
 
1. Opening 
 
Sweep: opent als voorzitter om 10.35 uur de 5de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland 
en heet iedereen van harte welkom.  
 
Vervolgens vraagt hij een moment stilte om degenen te gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. 
In het bijzonder vraagt hij te gedenken Geurt Veenendaal (voorzitter HSF De Randmeren) en de heer van 
Overveld (erelid en oud-voorzitter NVVS). 
 
 
2. Jaarrede door de voorzitter 
 
Sweep: schetst in zijn jaarrede de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, de 
actuele situatie en de opgaven waarvoor de sportvisserij het komende jaar staat. Onderstaand een 
samenvatting. 
 
“Heeft u afgelopen weken VIS-TV gezien? Fraaie beelden van de Zaanstreek, Friesland, de Achterhoek, 
de Waal, Scheveningen en nog veel meer. Reclame voor Nederland. Mooie wateren, prachtige vis en veel 
informatie. Belangrijke promotie voor de sportvisserij. 
 
Heeft u de radiospotjes ‘Vissen? Altijd de VISpas mee!’ al gehoord? Banners op websites, advertenties 
in mannen- en jeugdbladen. 500.000 ingedrukte folders ‘Ga toch vissen!’ die door 
hengelsportverenigingen huis-aan-huis worden verspreid. Verzending van talrijke persberichten. 
Belangrijke voorlichting over de hengelsport en de benodigde visdocumenten. 
 
Heeft u afgelopen zaterdag de Nationale Hengeldag meegemaakt? Schitterend weer. Overal sportvissers 
aan de waterkant. Veel presentaties door hengelsportverenigingen en federaties. Wedstrijdjes, open 
dagen en jeugdactiviteiten. Een belangrijke PR voor de hengelsport. 
 
Heeft u het wereldkampioenschap in Almere bezocht? Wat een internationaal super evenement. 
 
Heeft u de jaarverslagen van de federaties gelezen en hun ledenvergaderingen bijgewoond? Heeft u ons 
jaarverslag gelezen? Er gebeurt veel, heel veel, om het vissen voor al de sportvissers in ons land 
mogelijk te maken en ik ben trots op al die mensen die zich hiervoor met grote betrokkenheid inzetten. 
 
En het gaat goed met de sportvisserij! De deelname is enorm, het vissen bij de jeugd is populair, we 
hebben veel positieve publiciteit naar de samenleving en een steeds krachtiger positie in de bestuurlijke 
wereld. Afgelopen jaar is het aantal aangesloten sportvissers weer met ruim 18.000 personen 
toegenomen. En we werken hier hard voor. Met zijn allen! Belangenbehartiging, promotie en controle. 
Het is wezenlijk voor de sportvissers van vandaag en morgen. 
 
Toch zijn er ook minpunten. Minpunten die mij zorgen baren. Op tal van plaatsen staat de visstand en 
daarmee de sportvisserij onder druk. Helder wordend water, aalscholvers, actief biologisch beheer, 
benutting van schubvis, staand want. Ook de bereikbaarheid van viswateren is geregeld in het geding. 
We zien gelukkig ook nieuwe vissoorten, we doen proeven tegen aalscholvers, en we weten waar nodig 
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een vuist te maken. Onder andere via de visstandbeheercommissies moeten en kunnen we de belangen 
van vis en sportvissers sterker behartigen. 
 
Wij hebben anderen nodig, maar anderen hebben ons ook nodig. Met kennis, kunde en hard werken 
moeten en kunnen we onze toekomst zelf vormgeven. Onze achterban en de sterke 
communicatiemogelijkheden vormen onze kracht. 
 
Ik zie ontzettend veel enthousiasme, activiteit en kracht in de hengelsport. Dit willen en moeten we 
verder uitbouwen. Samen. Met elkaar. Wij willen ons daarvoor inzetten en daar gaat vandaag ook deze 
ledenvergadering over. Sterker samen werken, voor de sportvissers van vandaag en morgen. 
Ik dank u voor uw aandacht.” 
 
 
3. Mededelingen van het bestuur 
 
Van der Meer:  
Onze wedstrijdvissers lieten in 2009 zien dat ze een vaste waarde zijn binnen de internationale 
wedstrijdtop. Helaas werd in 2009 alleen eremetaal gewonnen door het juniorenteam tot 22 jaar op het 
WK Zoet in Portugal. Met behulp van vele vrijwilligers werden tal van federatieve en landelijke 
wedstrijden georganiseerd, waarvoor onze dank. Vooral het WK Zoetwatervissen was natuurlijk een groot 
en bijzonder evenement (hierover wordt een kort filmpje vertoond). 
Helaas is het nog niet gelukt om bijvoorbeeld de topcompetitie geheel vlekkeloos te laten verlopen. Dit 
betreft vooral de jurering en weging. Het baart me zorgen en heeft onze extra aandacht binnen het 
beleidsplan wedstrijden. Komende jaren zal hard worden gewerkt om de wedstrijdvisserij nog meer 
positieve impulsen te geven. 
 
Spruijt:  
Bedreiging van de visstand was een belangrijk item het afgelopen jaar. Met name ging het om projecten 
Actief biologisch beheer. Sportvisserij Nederland heeft samen met de federaties diverse projecten kunnen 
stoppen. De samenwerking met o.a. Water Natuurlijk was hierbij van belang. Ook zijn er dankzij inzet 
van het bureau vragen in de Tweede Kamer gesteld en heeft de minister duidelijke richtlijnen gegeven. 
Het geeft de kracht van onze belangenbehartiging aan. Dit jaar zijn er zeven waterschappen geweest 
waarbij ABB is voorgesteld. Bij alle waterschappen is het voorstel van tafel gegaan. 
 
Lokhorst: uitzetten van vis kan alleen maar na toestemming van het waterschap. Hoever gaat 
Sportvisserij Nederland om nog meer beperkende voorwaarden te accepteren. 
 
Spruijt: ook de sportvisserij zal zich qua bevissing en visstandbeheer moeten verantwoorden naar de 
samenleving en de waterbeheerder. Het opstellen van een goed visplan is hiervoor van belang. Per 
gebied is de situatie verschillend. Met een goede motivatie kan vis worden uitgezet. Daarbij zijn wij in 
discussie met Waterstaat om de mogelijkheden om karper op rijkswateren te kunnen uitzetten te 
verruimen tot een aanvaardbaar niveau. Wij verzetten ons zo veel mogelijk tegen beperkende 
voorwaarden voor de hengelsport, maar soms zijn er zwaarder wegende belangen en lukt niet alles. 
 
Van Hout: er is een landelijk standpunt van Water Natuurlijk en ik zou willen vragen of men de 
bestuurders van WN in het land goed willen coachen en het standpunt duidelijk mee wil geven. 
 
Slagter: ik heb begrepen dat het niet doorgaan van het WK op het water in Giethoorn te maken had met 
ABB dat daar is uitgevoerd. Ik ben blij met de acties van Sportvisserij Nederland. Toch wil ik 
waarschuwen voor het volgende. Je kan zeggen dat we hebben gewonnen, maar dat heb je niet altijd. 
We moeten er ook voor waken relaties met de waterbeheerders niet te beschadigen. Overleg en 
communicatie is erg belangrijk. En we moeten kijken wat we kunnen doen om de waterkwaliteit en 
visstand op peil te houden. 
 
Spruijt: ik ben dit met je eens en we zullen er met z’n allen alles aan moeten doen om dat te 
bewerkstelligen. 
 
Sloot:  
Laat een radiofragment horen van de VISpascampagne en vertelt welke acties allemaal zijn uitgevoerd 
om landelijk publiciteit voor de VISpas ofwel het lidmaatschap van de aangesloten 
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hengelsportverenigingen te verzorgen. Ook is er door de federaties en verenigingen veel gedaan. Naast 
de promotie was ook de handhaving van groot belang. Deze staat momenteel stevig dankzij de vele 
eigen hengelsportcontroleurs en Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s). Het gaat goed met de 
VISpas, wat een verdienste is van ons allen. 
 
Van Hout: geeft een complimenten aan Sloot voor het jaarlijks overleg met de federatieve 
contactpersonen controle. Hij vraagt aandacht voor het BOA registratie systeem. De federatie Midden 
Nederland ligt in meerdere politieregio’s, maar kan maar in één regio inloggen. Blijkbaar kan Sportvisserij 
Nederland dit wel. 
 
Menke: geeft aan dat in de radiospot wordt verwezen naar de hengelsportzaak, maar in verschillende 
plaatsen zit geen hengelsportzaak. Hij mist hierin de hengelsportvereniging. 
 
Terlouw: geeft aan dat hierna onderzoek is gedaan en dat 80% van de mensen lid wordt via een 
hengelsportspeciaalzaak. Daarbij kan in een radiospot maar beperkte informatie worden gegeven. Via 
www.vispas.nl dat in de radiospot wordt vermeld wordt ook het secretariaat van de verenigingen 
gecommuniceerd. 
 
Biondina: 
Geeft aan dat er veel inzet is om de mogelijkheden voor de zeesportvissers te behouden en te verruimen. 
Het overlegplatform Zeehengelsport speelt hierbij een belangrijke rol. In Het VISblad en op de website is 
hierover het nodige te lezen (visquota, staand want, RAC Noordzee, windenergie, de pieren van 
IJmuiden, het project Duik de Noordzee schoon, etc.). Hij wil het daarom kort houden. Belangrijk is dat 
sportvissers niet het milieu belasten. Lood kan een probleem vormen. Daarom wordt door Sportvisserij 
Nederland samen met Verkeer en Waterstaat e.a. onderzoek gedaan naar alternatieven. Ter stimulering 
van sportvissers wordt hierover geregeld gecommuniceerd. 
 
Roosloot: geeft aan dat binnen de federatie Sportvisserij Noordwest Nederland de zeehengelsport een 
speerpunt vormt. Een probleem is o.a. het vangen en bezit hebben van  ondermaatse vis aan de 
Noordzeekust. Dit is niet goed voor het imago van de zeesportvisserij. Voor vereenvoudiging van de 
handhaving zou het goed zijn als hiervoor (net als in het binnenwater) een feitcode komt, waardoor geen 
uitgebreid proces verbaal meer hoeft te worden gemaakt. Sportvisserij Nederland is dit traject opgestart 
en hij bedankt voor de inzet hiertoe. 
 
 
4. Concept verslag 4e algemene ledenvergadering Sportvisserij Nederland  
    d.d. 06/06/09 
 
Sweep: loopt het concept verslag ‘tekstueel en naar aanleiding van’ per pagina door. 
 
Roosloot: memoreert dat tijdens de 4de algemene ledenvergadering presentaties zijn verzorgd over drie 
interessante onderwerpen. Hij vraagt wat hier verder mee is gedaan?  
 
Onno Terlouw: geeft aan dat bij het jeugdvissen ook meisjes nadrukkelijk worden betrokken en dat in de 
publicaties van Sportvisserij Nederland geregeld aandacht wordt besteed aan vissende vrouwen. Naar 
allochtone Nederlanders worden nog geen specifieke acties ondernomen. Wel wordt voorlichting gegeven 
naar buitenlanders over het vissen in Nederland (publicatie sin buitenlandse bladen en websites; folders 
over de VISpas in het Engels, Duits, Russisch en Pools). Sportvisserij activiteiten voor minderbedeelden  
en mindervaliden in de samenleving worden op diverse plaatsen gesteund met materialen, publiciteit en 
beperkte financiële bijdragen, zoals het Peuterfonds en het Korsako- project in Dordrecht. Vanuit de hele 
hengelsport kan dit nog verder worden ontwikkeld, vandaar de presentaties op de vorige algemene 
ledenvergadering. 
 
Logtens: geeft aan dat op pag.12 ‘spanningspartner’ moet zijn ‘sparringspartner’. 
 
Besluit:  - het verslag wordt met enkele kleine tekstuele aanpassingen vastgesteld. 
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5. Concept jaarverslag Sportvisserij Nederland 2009 
 
Bongers: licht kort het jaarverslag toe. Hij vraagt eventuele tekstuele opmerkingen aan het eind van de 
vergadering op schrift aan het secretariaat door te geven en thans gewenste inhoudelijke bijstellingen 
aan te geven. 
 
Logtens: pag.10 ‘invoeren watersportbijdrage’. Wat houdt dat in? Is dat ook voor de sportvisserij? 
 
Bongers: geeft aan dat slechts ideeën zijn om knelpunten in het netwerk voor de recreatietoervaart op te 
lossen en dat het om de waterrecreanten gaat die in het bezit zijn van een boot. 
 
Logtens: geeft aan dat Sportvisserij Limburg niet alleen betrokken is geweest bij het aalscholverproject 
onderwater geluidsbronnen, maar ook bij de andere twee aalscholverprojecten (kunstmatige structuren 
en visuitzettingen). 
 
Bongers: verduidelijkt dat in het jaarverslag alleen vermeld staat om wiens initiatief deze projecten zijn 
gestart. 
 
Besluit:  - er wordt ingestemd met het jaarverslag 2009. 
 
 
6. Financiën Sportvisserij Nederland 
 
6.1. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2009 
 
Overdijkink: geeft een uitgebreide toelichting. De beker van financiële problemen is nog niet leeg, eerst 
de kredietcrisis nu de landen en valuta problematiek, om over milieuzaken maar niet te spreken. 
Deze situatie heeft uiteraard consequenties voor de huishoudboekjes van ons allen. Iedere Nederlander 
torst een zeer forse nationale schuld met zich mee. Deze rekening moet worden betaald in tijden waarin 
het economisch gezien ook niet voor de wind gaat. Waren wij met z’n allen al jaren sociaal en 
maatschappelijk aan het afglijden: verharding, meer individueel gezicht. Nu zullen wij ook in financiële 
zin stappen terug moeten zetten. Men zal wel of niet gedwongen scherper naar het uitgavenpatroon gaan 
kijken. 
 
Hier moeten wij als hengelsportorganisatie onze kansen zien te grijpen. Hengelen is in de afgelopen jaren 
populairder geworden. Deze vorm van recreatie wordt ook steeds meer als gezin/familie bedreven, hier 
moeten wij op inspelen. De kostprijs voor 365 dagen vissen is gelijk aan bijvoorbeeld een concert of 
theater bezoek voor enkele uren. Laten wij er collectief voor zorgen dat wij niet worden geschrapt uit het 
financiële huishoudboekje, maar de plaats gaan innemen van andere en vaak veel duurdere bezigheden. 
Hierop moet de komende jaren worden ingezet. Ons ledental moet toch minimaal kunnen groeien tot 
600.000, zeker gezien het potentieel aan vissers. Gelukkig is de huidige ontwikkeling nog steeds een 
groei qua leden, hetgeen ook nodig is om de hengelaar zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen en onze 
belangen te optimaliseren. Het blijft echter zaak de financiële ontwikkelingen binnen onze organisatie 
zeer nauwkeurig te volgen. Slechts een vrij klein percentage van ons uitgavenpatroon is met snel 
ingrijpen bij te sturen. De grote uitgaven zijn moeilijker aan te passen en vragen tijd en veelal extra 
middelen. Belangrijk is dan ook dat wij efficiënt en doelmatig moeten werken met duidelijke afspraken, 
helaas moet veel tijd en aandacht worden gegeven aan interne zaken, welke vaak zouden kunnen 
worden vermeden. Ook binnen onze totale organisatie spelen zaken als verharding en individualisering, 
samen sterk is soms nog een ver station. 
 
Er ligt een op vele terreinen prima beleidplan. De doelstellingen hiervan kunnen uitsluitend worden 
gerealiseerd vanuit een goed financieel draagvlak. Uitgangspunt is het hengelen zeer laagdrempelig te 
houden qua kostprijs. De komende paar jaar zal getracht worden geen verhogingen van onze afdracht 
door te voeren. De kosten zullen zeer duidelijk moeten worden toegesneden naar activiteiten en worden 
bewaakt en gemeten. 
 
Gaarne wil ik met u terug naar de huidige kern van het agendapunt onze financiële huishouding over het 
jaar 2009. Ik denk dat wij er in zijn geslaagd een bevredigend resultaat neer te zetten. Als collectief 
waren wij ervan doordrongen dat niet alles mogelijk was en soms zaken moesten worden doorgeschoven 
of worden teruggenomen. Dit is echter niet ten koste gegaan van de gedrevenheid en inzet van de hele 
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bezetting. Sterker nog er zijn forse inspanningen geleverd welke de hengelsport weer op een nog iets 
hoger niveau hebben gebracht. Ik wil dan ook een ieder bedanken voor het begrip van sommige 
standpunten en uiteraard voor hun inzet. 
 
Het boekjaar 2009 kon worden afgesloten met een resultaat van ruim € 232.800,-, inclusief bijna  
€ 37.000,- uit hoofde van koersontwikkelingen van onze obligaties. In 2008 diende het bedrijfsresultaat 
hierdoor nog met ca. € 185.000,- te worden aangepast. Wij volgen de ontwikkelingen van deze fondsen 
nauwgezet en ondanks de thans redelijk hoge renteconstructie van ca. 3,5% is het streven erop gericht 
uit te stappen wanneer dit financieel verantwoord is, zeker daar er geen sprake is van een 
expiratiedatum. 
 
Onze totale inkomsten 2009 bedragen € 7.621.000,- bij een begroting van € 7.715.000,-. De totale 
uitgaven bedragen € 7.425.000,- tegen begroot € 7.550.000,-. 
 
Het begrote aantal leden wordt niet geheel gehaald, doch in geldelijke zin wel vanwege onderlinge 
verschuivingen: een minder dan geplande groei van de jeugd en meer senioren. 
 
Uiteraard zijn er op enkele punten afwijkingen in 2009 ten opzichte van de begroting, doch in zijn 
algemeenheid kan worden gesteld dat er op juiste wijze invulling aan de begroting is gegeven en in zijn 
totaliteit zijn de kosten lager uitgekomen. 
Door noodgedwongen wijziging van de WK Zoet locatie kwamen wij voor voldongen feiten te staan, 
voornamelijk veiligheidsaspecten speelde hier een rol. De totale kosten waren hierdoor een kleine € 
20.000,- hoger dan begroot. Gezien de enorme PR is deze waarde echter een goede investering geweest. 
 
De loonkosten laten een stijging van € 50.000,- zien, deze is voor een heel belangrijk deel een gevolg 
van de fiscale tegemoetkoming van de vergoeding voor zakelijke kilometers. 
 
Ook in 2009 waren de rentevergoedingen op onze tegoeden vrij laag, gemiddeld 2,5% op jaarbasis. 
 
Met het gunstige resultaat 2009 is onze totale vermogenspositie weer iets versterkt. 
 
De balansposten worden daar waar nodig per onderdeel toegelicht in de jaarrekening. 
 
Onze liquiditeiten verdelen wij thans vanwege risicospreiding over drie banken: ING bank, Rabobank en 
Van Lanschot Bankiers. Waar het zwaartepunt komt te liggen is afhankelijk van de rentevergoedingen, 
hoewel deze elkaar veelal weinig ontlopen. Onder het tegoed van de ING bank zit ook onze 
‘werkrekening’. Wellicht dat wij ook de ABN AMRO bank in onze bankzaken gaan betrekken. 
 
Ons totaal eigen vermogen bedraagt € 5.563.795,- (2008 € 5.377.540,-). 
 
De algemene reserve is € 4.268.834,- naar onze mening en met uw toestemming is het streven deze te 
laten oplopen tot € 4.750.000,- (€ 750.000 voor onverhoopte calamiteiten voor personele vergoedingen 
en € 4.000.000,- voor onze lopende verplichtingen). 
 
De bestemmingsreserves als BOA Ondersteuning en Verbetering Sportvisserijmogelijkheden muteren 
frequent. Ten aanzien van Verwerving Visrechten heeft in 2009 een uitkering plaatsgevonden inzake de 
pieren van IJmuiden. 
 
Ook voor ons als vereniging als zijnde kleine organisaties zonder winststreven hebben de richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving een dwingender karakter gekregen. Vandaar dat de situatie WK Zoet gelden anders 
boekhoudkundig zijn verwerkt dan begroot. Onze begrotingen 2010 en 2011 hebben wij nu omgebogen 
conform controle vereisten richtlijn C1. In 2009 was het achteraf aanpassen te ingrijpend vandaar de 
beperking in de goedkeurende verklaring van de accountant. Wij hebben met de accountant hierover een 
stevig gesprek gevoerd. 
 
Met de FIBAC hebben we periodiek overleg gehad. Hun specifieke kennis biedt een goede ondersteuning. 
Ook de financiële situatie 2009, begrotingen 2010 en 2011 worden met hen doorgenomen.  
 
Naast de financiële zaken bevat mijn portefeuille ‘het bureau’. Met Joop Bongers is er derhalve een zeer 
geregeld overleg over financiële zaken, personele aspecten en bureau activiteiten. Op basis hiervan 
trachten wij u periodiek op zo’n transparant mogelijke wijze te informeren omtrent ontwikkelingen. 
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Voor ons onverdeeld resultaat 2009 van ruim € 232.000,- doen wij u het voorstel € 100.000,- toe te 
voegen aan het fonds BOA Ondersteuning voor 2010 en 2011 zijnde € 50.000,- per jaar. Controlezaken 
zullen de komende jaren een hoge prioriteit hebben. Naast reclame campagnes zal controle een grote 
bijdrage moeten leveren voor leden aanwas. Voorts stellen wij u voor € 50.000,- toe te voegen aan het 
fonds Eigen Kantoorgebouw. Gezien de markt ontwikkeling wordt verwerven van een eigen pand wellicht 
een goede keuze. Maar niet eerder dan over een jaar of vijf, wanneer onze infrastructuur en activa 
nagenoeg zijn afgeschreven. Wij hebben qua huurcontract nog 1 jaar te gaan met nog 3 
verlengingsjaren. Persoonlijk ben ik erg kritisch in het investeren in stenen, er moeten hele duidelijke 
voordelen zijn ten opzichte van huur. De resterende middelen ad € 82.000,- wordt voorgesteld toe te 
voegen aan onze algemene reserve. 
 
Ik ben van mening dat wij als totale organisatie goed op koers liggen. Laten wij deze positieve lijn 
koesteren en vasthouden en de gelederen gesloten houden. Respect voor elkaars meningen is een goede 
zaak, evenals geven en nemen. Steeds dienen wij voor ogen te houden waarvoor en voor wie -de 
sportvissers- wij dit alles doen, hierbij moet je soms uit je eigen schaduw durven stappen. 
Wanneer er kansen liggen moeten wij ze pakken, ik ben van mening dat wij oogstbare jaren tegemoet 
gaan. Wij zijn er klaar voor. Geen machtsposities. De kleinste schakels zijn veelal de belangrijkste. Ieder 
zijn taken en verantwoordelijkheden en begrip voor elkaars situaties “Samen Op Koers”. 
Ik ben mij ervan bewust dat ik zaken heb aangeroerd los van het financiële, doch ik zie procesjes die 
haarscheurtjes in onze hechte bolwerk zouden kunnen veroorzaken. Ik tracht de financiële tools te 
creëren om de totale organisatie zo geolied mogelijk te kunnen laten functioneren. 
 
Nogmaals wil ik een ieder bedanken voor haar en zijn steun welke tot dit fraaie resultaat hebben geleid. 
De omstandigheden waren niet altijd even gemakkelijk. Voorts bedank ik u voor de ruimte die u mij heeft 
gegeven, alsmede het vertrouwen. 
 
In deze tijden wordt helaas maatschappelijk het financiële vertrouwen teveel beschaamd. Het financiële 
roer in handen geven van een oud bankier en econoom is gedurfd, maar aan durf ontbreekt het u niet. 
Vandaar dat de toekomst van onze organisatie en het beleid met vertrouwen tegemoet kan worden 
gezien. 
 
Roosloot: wij bereiden ons goed voor op de jaarvergadering. Complimenten voor alle stukken die we 
hebben ontvangen. Normaal zou de heer Boes hier het woord voeren, maar nu zal de heer Menke het op 
zich nemen. 
Menke: wat is het verschil van de lasten Advisering en Begeleiding ten opzichte van vorig jaar? 
Bongers: het SSB project wat dit jaar is afgerond. 
Menke: u zou de kosten voor het WK toelichten, dit heeft u niet gedaan. Kunt u dat alsnog doen? 
Overdijkink: legt het kort uit. 
Menke: op blz.13 staat € 100.000, op blz. 15 staat dit weer. Dat maakt dus een totaal van € 200.000? 
Overdijkink: geeft aan dat dit niet het geval is. Op blz. 15 staat een detaillering van blz.13. 
Menke: blz.16, waarom zoveel minder loonheffing dan vorig jaar? 
Overdijkink: dit is afhankelijk wanneer de afdracht is gedaan. 
Menke: wat zijn de overige kosten belangenbehartiging op blz. 22? 
Overdijkink: dit betreft o.a. de bijdrage aan Water Natuurlijk. 
Menke: hoe zit het met de kosten voorlichting visdocumenten op blz.22? 
Overdijkink: dit betreft de kosten voor de VISpascampagne. 
Jacobs: de huur van het kantoor moest gezien worden als kapitaalvernietiging volgens de toelichting. De 
penningmeester zegt voorzichtig om te gaan met het kopen van een nieuw gebouw. Dit staat een beetje 
haaks op elkaar en ik ben persoonlijk geïnteresseerd in uw afweging. 
Overdijkink: persoonlijk ben ik geen voorstander in het investeren in steen, maar de tijden veranderen. 
Dirks: vorig jaar is aangegeven dat het beter is om qua banken de risico’s te spreiden. Dat is gebeurt, 
maar de Postbank is vervallen. 
Overdijkink: heeft aangegeven misschien de ABN AMRO erbij te gaan betrekken. Maar we moeten niet 
gaan denken dat risico spreiden het volledige risico wegneemt. 
Dirks: in 2007 is een besluit genomen om het actiebudget publiciteit op te laten lopen tot € 450.000. Is 
dit nog nodig gezien de huidige middelen? 
Overdijkink: de bedragen die nu spelen zijn nog aardig in te passen in ons huidige budget en op te 
hoesten, maar je weet nooit wat er gaat komen. Ik zal er dus toch voor pleiten om het potje te laten 
oplopen tot het afgesproken bedrag.  
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Bongers: licht toe dat dit een fonds is om slagvaardig eventuele landelijke verrassingscampagnes van de 
dierenbescherming e.d. tegen de sportvisserij te kunnen pareren. Dan zullen aanzienlijke budgetten 
nodig zijn. 
Logtens: op blz. 3 is baten Kennis en Informatie dit jaar een derde van het bedrag in 2008. Waar ligt dat  
aan?  
Bongers: dit betreft grote databestanden waar we minder in hebben moeten investeren. 
Logtens bestemmingsreserve Verwerving Visrechten is een soort oorlogspotje. Kunnen we dit fonds niet 
combineren met het fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden? Door hier inzicht in te geven zou het 
wel eens een prijsopdrijvend effect kunnen hebben. 
Overdijkink: het is raadzaam de specifieke bestemmingsreserves aan te houden. Aldus blijven de doelen 
inzichtelijk. Als iemand daar op uit is kunnen ze onze financiële mogelijkheden al zien aan de 
balanspositie. 
Roosloot: merkt op dat als we in onderhandeling zijn met partijen er dan mensen zitten die voldoende 
expertise hebben om te weten hoe ze zo’n onderhandelingsgesprek in moeten gaan. 
Van Hout: we werken nu twee jaar met echte BOA’s. We hebben een stijging van 8.000 leden. Wij 
denken dat dit voor een deel toe te rekenen is aan de controle. Hier hebben we veel kosten aan. 
Ik vraag hierbij om niet alleen de toevoeging aan het fonds te verhogen, maar ook om de spelregels te 
wijzigen, zodat federaties boven het nu gestelde maximum geld kunnen krijgen. 
Sweep: geeft aan dat spelregels en maxima nodig zijn, zodat ieder vooraf weet waar die aan toe is. 
 
Besluit:  - er wordt décharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financieel  
   beleid over 2009. 

- van het resultaat wordt € 100.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
  BOA Ondersteuning en in 2010 en 2011 wordt de uitkering met € 50.000 per  
  jaar verhoogd. 
- van het resultaat wordt € 50.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve  
  Eigen Kantoorgebouw. 
- het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

 
 
6.2. Bijstelling begroting 2010 en begroting 2011 en 2012 
 
Dirks: constateert dat opnieuw in de begroting kosten voor de Landelijke Lijst van Viswateren worden 
opgenomen. 
Bongers: geeft aan dat deze kosten worden uitgesmeerd over drie jaar (de looptijd van de Lijst), waarbij 
het tweede en derde jaar ook de beperkte kosten van de aanvullingslijst erbij komen. 
Roosloot: we kunnen voorzichtig instemmen met de begroting tot nu toe. Maar het beleidsplan heeft nog 
wel wat punten die van invloed kunnen zijn op begroting. We moeten in de gaten houden of we hier in de 
middag nog even naar kunnen kijken. 
 
Besluit:  - er wordt ingestemd met de bijgestelde begroting 2010. 

- er wordt ingestemd met de begroting van 2011 en 2012. 
  - er wordt ingestemd met de afdrachten van 2011, te weten: 

VISpas  €   14,00 
   jeugdVISpas  €     4,50 
   zeeVISpas  €     4,50 
   extra VISpas  €     3,50 
   Kleine VISpas  €   10,50 
   landelijke spec. org. € 500,00 
 
 

LUNCH 
 
 
8. Uitreiking erespelden 
 
Jan Boes met zijn vrouw en de vrouw van Jan Jacobs hebben zich na de lunch bij de vergadering 
gevoegd. 
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Sweep: geeft aan de heren Jan Boes en Jan Jacobs, die beiden afscheid gaan nemen als voorzitter van 
respectievelijk de federatie Gooi en Eemland en de federatie Midden Nederland, te gaan huldigen. 
 
Jan Boes je hebt in mei al afscheid genomen en het voorzitterschap van federatie Gooi en Eemland 
overgedragen, na 25 jaar als zodanig te hebben gefunctioneerd. Ik heb je bij jouw afscheidsreceptie, 
waar volgens mij alle federatiebesturen waren vertegenwoordigd, namens Sportvisserij Nederland al 
mogen toespreken. Ik heb toen aangegeven dat wij het vanuit mijn beleving behoorlijk goed met elkaar 
hebben kunnen vinden. Gedurende 25 jaar heb je zoals gezegd de voorzittershamer gehanteerd na 7 jaar 
vice-voorzitter te zijn geweest. Zonder ook maar iemand iets tekort te willen doen heb ik toen gezegd dat 
jij eigenlijk federatie Gooi en Eemland was, dat jij Gooi en Eemland hebt gemaakt. Van 1991-1998 was je 
bovendien ook algemeen bestuurslid van de NVVS. Daarnaast was je ook nog voorzitter van HSV 
Hilversum welke functie je wel zal voortzetten. Voorts was je ook nog actief binnen de POS en VHS 
Randmeren. En in beide functies heb je ook een vooraanstaande rol gespeeld. 
 
Jan Jacobs zal per 30 juni aanstaande zijn functie neerleggen als voorzitter van federatie Midden 
Nederland. Hij doet dat na 15 jaar voorzitter te zijn geweest van eerst federatie de Veluwezoom en later 
de nieuwe federatie Midden Nederland nu. Het is in mijn ogen in belangrijke mate Jan Jacobs geweest die 
het behoorlijke lange proces naar een uiteindelijk beoogde fusie tussen federatie de Veluwezoom, 
federatie de Oude IJssel en federatie de Betuwe planmatig en succesvol heeft afgerond. Ik mag zeggen 
dat wij de afgelopen jaren tal van goede gesprekken hebben gevoerd. Ik heb van redelijk nabij kennis 
kunnen nemen van de inzet die jij hebt gepleegd in deze en heb respect voor het zakelijke geduld dat jij 
daarbij hebt kunnen opbrengen. Aan de andere kant hebben wij jou ook in de jaren zo leren kennen. Je 
was er de man niet aan om veel woorden te gebruiken, recht toe recht aan. Je zette de lijnen uit, je 
zaken op een rijtje, trok je conclusie en ging ervoor. Naast deze werkzaamheden ben je nu ook al meer 
dan 30 jaar voorzitter van HSV de Rietvoorn in Dieren en zet je je nu maximaal in om verdere 
samenwerking tussen verenigingen gelegen aan de IJssel te bevorderen.  
 
Samenvattend, twee mannen die zich gedurende vele jaren ongelooflijk hebben ingezet voor de 
sportvisserij. Ze deden dat op alle niveaus, zowel lokaal, regionaal, als landelijk. Vrijwilligers die absoluut 
hun sporen hebben verdiend, vrijwilligers die tegenwoordig nog maar moeilijk zijn te vinden. Het is 
daarom Jan en Jan dat het bestuur van Sportvisserij Nederland heeft besloten dat ik jullie de gouden 
erespeld, de hoogste onderscheiding die Sportvisserij Nederland kent, te mogen opspelden. Het is mij 
meer dan een genoegen om deze bij jullie te mogen opspelden en dames en heren ik vraag dan ook een 
hartelijk applaus. 
 
Jan Boes en Jan Jacobs spreken beiden een woord van dank uit. 
 
 
7. Beleid Sportvisserij 2010 – 2015 
 
7.1. Beleidsplan Sterker Samen Werken 
 
Sweep: wij hebben als bestuur getracht om voor de komende jaren op hoofdlijnen en uitgaande van de 
huidige structuur, het beleid aan te geven om zo de mogelijkheden voor de sportvissers in Nederland te 
verbeteren. Wij zijn van mening dat we daartoe ook de hengelsportverenigingen moeten versterken. 
Maar ook om de samenwerking in het algemeen, tussen federaties en Sportvisserij Nederland nog meer 
te verbeteren en te versterken. In dit beleidsplan zijn tien hoofdpunten weergegeven, waarbij de 
belangrijkste in mijn ogen zijn; het aanbieden van nog meer water via de vispas, het vereenvoudigen van 
de regelgeving, het vergroten van het aantal vrijwilligers en activiteiten bij hengelsportverenigingen en 
ons gericht inzetten op ledenwerving met als voornaamste doelgroep de nog niet aangesloten 
sportvissers, jeugd en vrouwen. 
 
Wij zijn van mening dat -om deze doelen maximaal te kunnen bereiken- alle krachten binnen de 
organisatie zoveel als mogelijk moeten worden gebundeld en daar zal iedereen zich dan ook voor moeten 
inzetten. 
 
Dit voorgaande is ongeveer de kern van het beleidsplan zoals het nu als voorstel voorligt. Wij hebben na 
een aantal discussierondes bij de federatie te hebben gehad een aantal kritiekpunten aangepast in het 
beleidsplan. Ook na het laatste voorzittersoverleg, waar kritiek was op de bestuurlijke structuur, hebben 
we ook deze paragraaf in het beleidsplan aangepast. Wij blijven het echter belangrijk vinden om de nu 
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nog acht federaties nauwer bij het landelijk beleid te betrekken, met geen ander doel als meer directer 
invloed te geven, binnen kortere lijnen zaken af te stemmen, meer samenwerking te creëren en directer 
en beter te kunnen communiceren. Wij denken dat dit maximaal effect zal hebben als de 
federatievoorzitters zitting hebben in het landelijke bestuur. Hierbij stel ik dan het plan als zodanig aan 
de orde. 
 
Roosloot: geeft aan dat de federatie Noordwest Nederland blij is met het beleidsplan. Je moet ergens een 
start maken om naar een gewenste situatie te komen. Het is een ambitieus plan. Op een hoop punten 
uitstekend verwoord en neergezet. Een aantal vraagstukken werpen nieuwe vragen op. Wat willen 
bijvoorbeeld met andere nationaliteiten, met vrouwen in de hengelsport. Ik denk dat we de kans moeten 
benutten om die groepen verder bij ons te betrekken. Wat mij betreft komen deze groepen er wat 
bekaaid af. 
Er wordt gesproken over visstand en visstandbeheer. We hebben nog wel een vacature hierop binnen het 
bestuur, hoe gaan we hiermee om? 
Federatie Noordwest Nederland is bezig om te kijken welke visrechten van wateren er bij de verenigingen 
liggen en welke nog ingebracht kunnen worden in de landelijke lijst. Misschien ook landelijk inzetten? 
Controleurs vanuit Bilthoven. Er moet ook een balans zijn tussen de bestuurlijke en professionele kant 
van Sportvisserij Nederland. 
 
Sweep: geeft aan dat het beleidsplan een startpunt is. Vanuit hier worden er verschillende deelplannen 
gedetailleerd uitgewerkt. 
 
Jacobs: de federatie Midden Nederland is blij dat na het laatste voorzittersoverleg zoveel aanpassingen 
hebben plaatsgevonden. Een paar vragen. Verenigingen met eigen visrechten blijft lastig. Kunt u vanuit 
uw bestuur samen met het bestuur van de federatie zorgen dat die verenigingen hun wateren gaan 
inbrengen. 
Wij zien nu nog niet hoe invulling gegeven kan worden aan het uniformeren van de afdrachten. Kunt u 
hier iets over uitleggen? 
De besluiten van de ALV dat die door moeten werken in de onderliggende verenigingen wordt een 
moeilijke. Wij vinden dat de ledenverenigingen betrokken moeten worden bij de besluiten die op landelijk 
niveau genomen gaan worden. 
Wij vragen ons tevens af of het gewenst is om als federatievoorzitter zitting te nemen in het landelijk 
bestuur. Graag zien wij een onafhankelijke commissie die de voor- en nadelen hiervan gaat uitzoeken. 
 
Sweep: wij willen de sportvisser zo uitgebreid mogelijk dienen en daarbij is het moeilijk uit te leggen 
waarom je in gebied x het ene bedrag betaald en in gebied y een ander bedrag. Hier zouden wij wat 
uniformering in willen brengen, maar wij weten ook dat je hierbij niet over één nacht ijs kunt gaan. 
 
Jacobs: vraagt zich af hoe je dat kunt doen, omdat iedere federatie eigen en verschillende kosten heeft. 
Denk aan kantoorgebouw, personeel etc. Zie niet hoe je dat tot één landelijk hetzelfde bedrag kunt 
krijgen. 
 
Sweep: dat beogen we ook niet, maar we willen het grote verschil eruit halen. De verschillen zijn nu 
gewoon erg groot. Het plan wat nu voorligt is een plan op hoofdlijnen.  
 
Dirks: geeft aan verheugd te zijn dat na aanleiding van divers overleg gehoor is gegeven een aantal 
punten op een fijne en goede manier bij te stellen. Wij beseffen ook dat wij in Groningen-Drenthe anders 
zijn. Wij hebben als federatie alle visrechten en weten dus niet hoe het in de rest van Nederland aan toe 
gaat. Wij willen hier graag bij betrokken worden. Het is een ambitieus plan en als we het tijdsplan er 
naast zetten, dan denk ik dat dit niet haalbaar is. Dat geeft niets, maar is wel nodig om te realiseren. 
De bestuurssamenstelling zoals beschreven in het beleidsplan -de voorzitters van de federaties in het 
landelijk bestuur- daar zijn wij tegen. Wij vinden dit bestuur wat nu zitting heeft een prachtig bestuur en 
dat willen we zo houden. Wij zijn voor het beleidsplan met de aantekening van de bestuurssamenstelling. 
 
Slagter: heeft veel waardering voor het beleidsplan zoals het er nu ligt. Er is goed geluisterd naar alle op- 
en aanmerkingen. Dank hiervoor. Als wij dingen te heftig hebben gebracht, dan onze verontschuldigingen 
hiervoor. Maar misschien heeft dat wel dit beleidsplan gebracht. Het werk begint nu pas en wij wensen 
jullie hier veel succes mee en willen hier graag in meewerken. Aansluitend op de opmerking van Dirks. 
Wij zien een aantal voordelen in de bestuurssamenstelling, maar zien ook zoals Dirks noemde de 
nadelen. Moet het perse de voorzitter zijn of mag het iemand anders zijn die de tijd en het mandaat heeft 
om deze taak te volbrengen? 



 10

Federatie Oost-Nederland heeft een vragenlijst voorgelegd aan haar leden, waar een redelijke respons op 
is verkregen. Daaruit blijkt dat bijna alle reacties positief zijn. 
 
Verberg: vindt dat er een zorgvuldig traject is ingegaan, waarbij voldoende tijd is geweest om te 
discussiëren. Federatie Friesland is vóór de bestuurssamenstelling zoals genoemd, maar eventueel de 
federatieve voorzitter te vervangen door een ander bestuurslid met voldoende mandaat. Het is een goed 
beleidsplan. 
 
Logtens: zegt dat we de gelegenheid hebben gehad om op de details in te gaan. Dat hebben we gedaan 
en er zijn wijzigingen doorgevoerd. De bestuurssamenstelling blijft een pijnpunt. Wij denken dat een 
voorzitter makkelijk in een spagaat zou kunnen komen door twee petten op te hebben. Verder stemt de 
federatie Sportvisserij Limburg in met het beleidsplan. 
 
Van Zon: vindt dat het beleidsplan voldoende aanknopingspunten heeft en vertrouwen geeft. 
 
Van Bommel: de VNV sluit zich hierbij aan. 
 
Lokhorst: de KSN sluit zich hier ook bij aan. 
 
Van Gils: geeft complimenten voor de manier waarop er met het proces rond het beleidsplan is 
omgegaan. De federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland is vóór het beleidsplan. 
 
Roosloot: wij zijn er nog niet uit wat de confederatie voor een toegevoegde waarde heeft. Wij merken dat 
het niet alleen gaat om clustervorming, maar ook om een stukje cultuur. Bestuurslaag en professionele 
laag moeten wat dichter bij elkaar komen. Er moet meer een balans komen tussen die twee lagen. 
Kunnen wij de discussie over de bestuurslaag een voortzetting geven en kijken wat uiteindelijk binnen 
onze organisatie de beste manier is. 
 
Sweep: geeft aan dat hij het spijtig vindt dat er een donderwolk is komen te hangen boven de term 
clustervorming. De clustergedachte is hier gaan leven, omdat wij ons zijn gaan afvragen hoe wij het 
beste de sportvisser kunnen dienen. 
 
Slagter: vindt het voorstel om de hengelsportverenigingen een plek te geven binnen de algemene 
ledenvergadering een goed plan. Zolang dit maar in goed overleg tussen Sportvisserij Nederland en de 
federaties gebeurt. 
 
Sweep: vraagt om instemming met het beleidsplan gesteld op hoofdlijnen en daarbij verdere uitwerking 
op details. 
 
Zwaan: geeft aan dat het een ambitieus plan is. U vraagt om instemming op hoofdlijnen. Komen de nog 
verder uit te werken punten terug op een volgende ledenvergadering? 
 
Sweep: geeft aan dat jeugd en wedstrijden al een deelplan hebben dat nu ter instemming voorligt. Zo 
zullen er meerdere punten worden uitgewerkt en indien relevant worden voorgelegd. 
 
Logtens: geeft aan dat nu pas voor het eerst heel duidelijk is uitgesproken dat ons vertrekpunt in het 
beleidsplan de individuele sportvisser is. En dat is voor mij het belangrijkst. 
 
Dirks: geeft aan dat handhaven van de huidige bestuursamenstelling voor zijn federatie een voorwaarde 
is. 
 
De vergadering wordt voor een moment geschorst, zodat de voorzitters met elkaar in overleg kunnen 
treden. Na tien minuten wordt de vergadering weer hervat. 
 
Sweep: vraagt of stemming per handopsteking voldoende is.  
 
Roosloot: geeft aan dat iedereen het met elkaar eens is. Maar het pijnpunt zit hem in het feit dat de 
voorzitters in het bestuur moeten zitten. Mogen dit ook andere bestuursleden zijn, maar met mandaat 
van het hele bestuur? 
 



 11

Sweep: geeft aan dat dit voor het bestuur akkoord is, maar dat het dan wel iemand van gewicht moet 
zijn binnen het federatieve bestuur, want dat is wat wij willen om de samenwerking en communicatie te 
verbeteren. 
 
Vervolgens wordt er gestemd: 
 
Federatie Groningen Drenthe   stemt: vóór 
Federatie Friesland    stemt: vóór 
Federatie Oost-Nederland   stemt: vóór  
Sportvisserij NoordWest Nederland  stemt: vóór  
Federatie Gooi en Eemland   stemt: vóór  
Sportvisserij Zuidwest Nederland  stemt: vóór 
Federatie Midden Nederland   stemt: vóór 
Sportvisserij Limburg    stemt: vóór 
Karperstudiegroep Nederland   stemt: vóór 
Snoekstudiegroep Nederland-België  stemt: vóór 
Vereniging Nederlandse Vliegvissers  stemt: vóór 
 
Besluit: - er wordt unaniem ingestemd met het beleidsplan. 
 
 
7.2. Deelbeleidsplan Vanuit een brede basis naar de top 
 
Van der Meer: geeft een korte toelichting op het deelbeleidsplan Wedstrijden. In 2003 is het beleidsplan 
voor de wedstrijden “Goed, beter, best”aangenomen. Dit had als doel om de wedstrijdvisserij tot en met 
2009 verder te ontwikkelen. In het beleidsplan wat er nu ligt wordt het wedstrijdbeleid van de afgelopen 
jaren geëvalueerd en wordt qua lijnen en acties voortgebouwd op het vorige beleidsplan.  
In het kader van het versterken van de wedstrijdvisserij is er de afgelopen anderhalf jaar overleg 
geweest met onder andere de landelijke adviesgroepen van wedstrijdvissers, COW-leden, coaches en de 
federatieve contactpersonen wedstrijdvisserij. Met name de adviesgroep zoet heeft een grote bijdrage 
geleverd aan het tot stand komen van een promotie/degradatie systeem.  
Deze brede werkgroep heeft zich tot doel gezet om te komen tot een uitbouw van de wedstrijdvisserij in 
de breedte en versterking van de wedstrijdtop. Er is uitvoerig overleg geweest met betrokkenen die allen 
zeer positief hebben gereageerd. Het doel is ook meer competitie, meer begeleiding van jeugdige 
wedstrijdvissers binnen verenigingen, werving meer deelnemers, versterken coaches in faciliteiten voor 
onder andere de top. Het plan wat er nu ligt wordt breed gedragen door de COW-leden, coaches, de 
federatieve afgevaardigden en uiteraard het hier zittende bestuur. 
 
Schotanus: geeft aan zich te ergeren aan het feit dat je in de selecties de mogelijkheid hebt om met vers 
de vase te vissen. Dit is niet in elk gebied goed te voorhanden. 
 
Van der Meer: geeft aan dat dit een discussie is die al vaak is gevoerd. De breedtesport is een opstap 
naar de topsport. Hier wordt dat veelvuldig gebruikt. Daarbij is het in de goede hengelsportwinkels overal 
te verkrijgen. 
 
Schotanus: er wordt gevraagd om een halve fte meer. Hoe is dit te plaatsen? Hoe kun je een halve fte 
meer verkopen, terwijl er thans minder deelnemers zijn? 
 
Sweep: maakt duidelijk dat er in de begroting rekening mee zal worden gehouden. In de wedstrijdsport 
kunnen we gelukkig gebruik maken van vele vrijwilligers, maar het aantal loopt behoorlijk terug. De 
wedstrijden zullen wel moeten worden gerealiseerd.  
 
Roosloot: geeft aan dat er een gat zit tussen wat de mensen in de praktijk willen en vinden en wat men 
in de theorie bedenkt. Zie bijvoorbeeld de weging, loting etc. 
 
Besluit: - er wordt ingestemd met het deelbeleidsplan Wedstrijden. 
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7.3. Deelbeleidsplan Jong geleerd is oud gedaan 
 
Veenstra: geeft een korte toelichting op het deelbeleidsplan Jeugd. Vissen dat moet je leren en wat is er 
nu mooier en spannender om langs het water een hengeltje uit te gooien? Onze jongeren bepalen het 
gezicht van de sportvisserij. Er wordt door veel verenigingen en federaties veel gedaan. Ze zijn actief en 
hebben soms een heel jaarprogramma. Maar bij tal van verenigingen ontbreekt nog het jeugdwerk en 
daar ligt de grote uitdaging. Steeds meer woonwijken worden waterrijk ingericht. We moeten zorgen dat 
deze wateren bevisbaar worden en worden ingebracht in de landelijke lijst. Steeds meer jeugd wil zich 
specialiseren in karpervissen, vliegvissen, snoeken en ga zo maar verder. Vissen is spanning, is avontuur. 
Hoe kunnen wij als sportvisserij nog meer voor onze jeugd betekenen? Er zijn nog steeds verenigingen 
die helemaal niet aan activiteiten doen, zelfs nog niet eens een wedstrijd organiseren. We moeten actief 
zijn, wedstrijden een onderdeel laten zijn van onze jeugdactiviteiten. Daar ligt onze kweekvijver, om 
maar eens in vissentaal te spreken. De jeugd heeft de aandacht van ons als volwassenen nodig. Wij 
staan voor hen klaar, nemen hen serieus. Sportvisserij Nederland heeft een tal van leuke materialen voor 
de jeugd. Kijk maar eens naar VIS TV, Stekkie.nl, lespakketten, folders. We willen graag vismeesters, 
viscoaches, jeugdkampen, cursussen jeugdbegeleiding, etc. Er is zoveel ondersteunend materiaal 
beschikbaar. 
 
We kunnen als vereniging of als federatie ook heel veel aan PR doen, door eens een schoonmaakactie te 
houden of eens te gaan vissen voor een goed doel. Dat geeft goede publiciteit. Het deelbeleidsplan is 
uitgebreid met de jeugdbegeleiders en professionals besproken. Hun gedachten en wensen zijn 
meegenomen in het plan. Sommige federaties hebben de moeite genomen om schriftelijk te reageren, 
waarvoor nog onze dank. Ik zal wel een hele preek kunnen houden over het jeugdwerk, maar daar zit u 
niet op te wachten. Wel wil ik nog zeggen tegen u allen; ‘Vissen is cool’ , ieder jeugdlid zou in 2012 een 
jeugdVISpas moeten hebben, krijgt het Stekkie Magazine en is geregistreerd bij Sportvisserij Nederland. 
En betere publiciteit dan Paul de Leeuw horen zeggen ‘Mijn kinderen gaan met opa vissen’ kun je niet 
hebben. 
 
Roosloot: geeft aan dat er binnen de federatie Noordwest Nederland een subsidie bestaat voor het 
jeugdwerk van de verenigingen. 
 
Lokhorst: vindt dat het nachtvissen voor de jeugd een belangrijk punt is. Het is niet uit te leggen waarom 
ze dat tussen 1 juni en 31 juli niet meer mogen. 
 
Besluit:  - er wordt ingestemd met het deelbeleidsplan Jeugd. 
 
 
7.4. Standaard leeftijden en lidmaatschapsprijzen jeugd 
 
Sweep: geeft een korte toelichting. De federaties Groningen Drenthe, Friesland en Oost-Nederland 
hebben in 2008 al gevraagd om eens naar de leeftijden en contributies voor de jeugd te kijken. Dat 
hebben we nu gedaan en we vragen om in te stemmen met het voorliggende voorstel. 
 
Dirks: vindt de contributie die genoemd is voor de vereniging te veel. Dat bedrag is bij Groningen 
Drenthe al meer dan wat volwassenen betalen aan de vereniging. Wij gaan dus akkoord met het bedrag 
dat wordt voorgesteld voor de landelijke en de federatieve afdracht, maar niet wat betreft de 
verenigingsafdracht. 
 
Logtens: geeft aan dit voorstel te moeten voorleggen aan de leden van de federatie en daar komen wij 
dus op terug. 
 
Roosloot: stelt voor de contributie aan de verenigingen uit het voorstel te laten. De federatie wil dit 
onderwerp in het najaar bespreekbaar maken bij hun leden en dan kan het volgend jaar ter 
besluitvorming worden voorgelegd. 
 
Slagter: bedankt namens zijn federatie voor het voorstel. Binnen hun ledenvergadering is gesteld dat in 
deze het landelijk beleid moet worden gevolgd. 
 
Boes: pleit er voor de jeugd tot 14 jaar gratis te laten vissen in de stadswateren. Hij vraagt of het 
bestuur de brief van hengelsportvereniging Hilversum, die vorig jaar is verstuurd, bij deze discussie wil 
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betrekken. 
 
Sweep: stelt vast dat het bestuur, gezien de opmerkingen die zijn gemaakt, opnieuw naar het onderwerp 
zal kijken en dit ook zal bespreken in het overleg met de federatieve contactpersonen Jeugd.  
 
 
Besluit:  - er wordt nog verder onderzoek gedaan naar dit onderwerp en een en ander zal  

  eerst worden kortgesloten in het overleg met de federatieve contactpersonen  
  Jeugd. 
 
 

9. (Her)verkiezing bestuursleden  
 
 
Besluit: - bij acclamatie worden Veenstra en Biondina als bestuurslid van  
     Sportvisserij Nederland herkozen. 
 
 
10. Rondvraag en sluiting 
 
Sweep: geeft aan dat er per mail een punt is ingebracht door de federatie Midden Nederland. 
Bij de afwikkeling van bekeuring bij buitenlanders zou er rechtsongelijkheid bestaan. Bij Nederlanders en 
Belgen wordt direct afgerekend, bij andere nationaliteiten niet. Het bestuur zal hier aandacht aan 
schenken. 
 
Van Bommel: vraagt hoe het zit met het VBC traject. Op de VBC website staat overal vermeld dat 
visplannen in voorbereiding zijn en gereed zijn eind van dit jaar. Klopt het dat er nog maar weinig 
visplannen gereed zijn en dat dit traject moeizaam gaat? 
 
Dirks: vraagt of wij de tarieven voor de landelijke afdracht 2012 eind van het jaar mogen ontvangen, 
zodat deze mee kunnen worden genomen in de federatieve ledenvergaderingen. 
 
Roosloot: vraagt of het beleidsplan in een ‘Jip en Janneke taal’ kan worden uitgebracht, zodat het ook 
leesbaar is voor de mensen aan de waterkant. Verder vraagt hij Sportvisserij Nederland om betaalde 
BOA’s in dienst te nemen. Ook wordt gevraagd meer voorlichting acties over het vissen naar vrouwen en 
allochtonen op te nemen. Wat betreft de VBC’s zou het goed zijn om op papier of digitaal meer informatie 
over de verschillende projecten te verspreiden. 
 
Bongers: geeft aan dat dit laatste binnenkort gebeurt via een nieuwe website. 
 
Logtens: vraagt of de hengelsport officieel als sport is erkend? 
 
Sweep: geeft aan dat hengelsport inderdaad internationaal door Sport Accord (de officiële  
overkoepelende wereld sportorganisatie) als sport is erkend. 
 
Logtens: dankt Sportvisserij Nederland voor het tijdig versturen van de stukken en de transparantie 
ervan. 
 
Jacobs: geeft aan dat hij iedereen voor het laatst gaat toespreken. Hij heeft veel plezier gehad, ging 
graag naar de landelijke vergaderingen en hoop een klein steentje te hebben mogen bijdragen. Vroeger 
gunde we elkaar het licht in de ogen niet, maar dat is veranderd onder het huidige bestuur. 
 
Sweep: sluit niets meer aan de orde zijnde de algemene ledenvergadering om 16.30 uur. Hij bedankt 
ieder voor zijn/haar inbreng en vraagt een applaus voor het werk en alle inzet van het kantoor. Hij wenst 
allen een goede thuisreis en een plezierige zomervakantie. 
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Lijst van aanwezigen  
5de Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 
zaterdag 5 juni 2010 te Bilthoven 
 
Aanwezigen: 
 
Bestuur:  A.J. Sweep  L.J. Overdijkink  G.H. Sloot      J.B.A. Biondina 
   G. Veenstra S.D. v/d Meer   J.F. Spruijt     J.J.A. Bongers  
   
Leden: 
Groningen Drenthe H. Dirks (woordvoerder) en H. Menting     
Friesland  F. Verberg (woordvoerder), P. Achenbach      
Oost-Nederland H. Slagter (woordvoerder)      
Midden Nederland J. Jacobs (woordvoerder) en G. van Hout 
Noordwest Nederland G. Roosloot (woordvoerder), B.C. Schotanus, R. van der Ploeg, K. Hartland,  

A. Heijblok en J. Teeling 
Gooi en Eemland D. Menke (woordvoerder) 
Zuidwest Nederland W.M.A. van Gils (woordvoerder)  
Limburg  H. Logtens (woordvoerder)  
KSN   A. Lokhorst (woordvoerder) 
VNV   J. van Bommel (woordvoerder)  
SNB   A. van de Zon (woordvoerder) en G. de Boer 
 
FIBAC:   W.M.A. van Gils (zie woordvoerder Zuidwest Nederland)    
COW/coaches: J.Ph. Keijman, L. van Wensen, M. Zwaan, L. Harmsen en G. van Vliet 
Arbitrage com.: H.J. Bouquet     
Oud-bestuursleden: H. Barendregt 
Gasten: J. Boes met zijn vrouw en Jan Jacobs met zijn vrouw (zie woordvoerder Midden 

Nederland) 
Bureau:  A.A.M. Bloot, O. Terlouw, S. Althof, S.M. van den Essenburg,  

A. Galis-Aleman, S. Boomsma en N. Brevé  
 
 
Afmeldingen: J. Stuurman, A. Moeliker, W. Franken, J.J.T.M. Vissers, F.J. Ras, A. Schipper,  

J.G. van de Put, W. de Haan, H. Karremans, J. de Bruin, Th.A.G.M. van de 
Weijden, B. Schipper, B. Wijnings, C.J. Groen, R. Gatowinas, E.J. van Lieshout,  
W. Metselaar en O. van der Heide. 

 
 


