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Concept verslag 6de algemene ledenvergadering van 

Sportvisserij Nederland op zaterdag 4 juni 2011 te Doorn 

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

Aanwezigen: zie bijgevoegde Lijst van Aanwezigen 
 
 
 

Symposium  
 
Bongers: opent het ochtendsymposium ter ere van het vijfjarig bestaan van Sportvisserij Nederland om 
10.30 uur en heet iedereen van harte welkom.  
 
De volgende presentaties worden gegeven: 
 

- Marco Kraal, ‘Vijf jaar Sportvisserij Nederland’ 
- Carl Rohde, ‘Trends in de samenleving en de toekomst van de sportvisserij’ 
- Marinus Knoope, ‘Van wens naar werkelijkheid; hoe bereik je je doelen’ 
- Annemiek Neefjes, ‘Het geheim van de stropershut; een nieuw kinderboek over sportvissen’ 

 
Om 13.00 uur wordt het symposium beëindigd en wordt iedereen uitgenodigd deel te nemen aan de 
lunch. 
 
 
 

Zesde algemene ledenvergadering 
 
 

1. Opening 
 
Sweep: opent deze zesde algemene ledenvergadering om 14.00 uur. Hij heet iedereen van harte welkom. 
Het is een bijzondere ledenvergadering vanwege de viering van het vijfjarig bestaan van Sportvisserij 
Nederland en de verkiezing van een geheel nieuw bestuur. Vervolgens vraagt hij om een ogenblik stilte 
voor de personen die het afgelopen jaar zijn overleden. 
 
 

2. Jaarrede door de voorzitter 

 
Sweep: blikt in de jaarrede terug op de afgelopen tien jaar. Tien jaar geleden startte hij als voorzitter. De 
NVVS verkeerde toen in een crisis. Samen met de andere bestuursleden en het bureau werden de 
schouders er onder gezet. De organisatie werd financieel weer opgebouwd, kreeg steeds meer positie en 
het vertrouwen van de leden werd herwonnen.  Via aansluiting van de specialistenorganisaties, de NASO 
en de OVB werd uiteindelijk voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis één landelijke 
koepelorganisatie in de hengelsport gerealiseerd: Sportvisserij Nederland. De afgelopen vijf jaar zijn 
vanuit Sportvisserij Nederland belangrijke ontwikkelingen binnen de hengelsport gerealiseerd. Ook de 
regionale belangenbehartiging is enorm versterkt. Hij bedankt iedereen die mee heeft geholpen dit alles 
mogelijk te maken. 
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3. Concept verslag 5e algemene ledenvergadering Sportvisserij  
 Nederland d.d. 05/06/10 
 
Sweep: stelt het concept verslag van de 5de algemene ledenvergadering aan de orde. 
 
Dirks (GrDr): verwijst naar blz. 9. HSF Groningen-Drenthe heeft aangegeven het beleidsplan te 
ondersteunen, maar afstand te nemen van de nieuwe constructie van federatiebestuurders in het 
landelijk bestuur. Verder hadden wij afgesproken dat we een financiële voortgang zouden krijgen over de 
invulling van het beleidsplan en dat we als federatiebestuurders graag willen meewerken aan invulling 
van het beleidsplan. Hiervan hebben zij nog niets gezien. Het antwoord op hun brief van 10 mei jongst 
leden vinden zij ronduit teleurstellend. 
 
Sweep: geeft aan dit jammer te vinden. Hij dacht naar aanleiding van het gesprek op 31 mei tussen hem 
en de heer Dirks een en ander goed vertaald te hebben en duidelijk vanuit Sportvisserij Nederland te 
hebben geantwoord. De inhoudelijk een financiële invulling is weergegeven bij de begroting onder 
doelstellingen en activiteiten voor 2011 en de bijgestelde begroting. Over diverse thema’s is en wordt 
gesproken met federatievertegenwoordigers. Daarbij is het juist ook belangrijk dat federatiebestuurders 
zitting nemen in het landelijk bestuur en hij hoopt de HSF Groningen Drenthe deze stap alsnog zal 
zetten. 
 
Dirks: wil het ook afsluiten en zegt als federatie positief te willen verdergaan en over een en ander met 
het nieuwe bestuur contact te zullen opnemen. 
 
Besluit: -Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4. Concept jaarverslag Sportvisserij Nederland 2010 
 
Sweep: stelt het concept jaarverslag 2010 aan de orde. Vanuit de leden zijn hierover geen opmerkingen. 
 
Besluit:  -Ingestemd wordt met het jaarverslag 2010. 
 
 

5. Financiën Sportvisserij Nederland 
 
Overdijkink: geeft aan met gemengde gevoelens de financiële gegevens 2010 te presenteren. Bovenal 
heerst het onwezenlijke gevoel dat dit de laatste keer zal zijn dat hij de jaarrekening aan de leden mag 
voorleggen. Dan realiseer je je dat na tien jaar besturen en nog wel voor het hele bestuur er een eind 
aan is gekomen. 
 
Meestal begin ik met zaken aan te roeren die enigszins buiten het financiële kader staan, want met cijfers 
ben je in feite snel klaar, deze spreken voor zich. Ik wil gezien de situatie deze traditie doorbreken en als 
eerste ingaan op de gang van zaken over 2010. 
 
Wanneer je uit publicaties de ontwikkelingen volgt van vele sport- en recreatieorganisaties dan maakt 
men zich over het algemeen zorgen omtrent leden- en financiële zaken. De economische neergang en 
onzekere tijden zullen hier zeker een belangrijke rol in spelen. Het is daarom des te verheugender dat 
ons ledenaantal nog steeds gestaag groeiende is. 
 
Hengelen is een sport waarin je je in positieve zin kunt uitleven, maar ook ruimte kunt vinden om aan 
onze mooie wateren je in jezelf te keren en zaken in alle rust te overwegen of te verwerken. Dit voorziet 
in een individuele behoefte, maar vissen is ook veel breder: met het hele gezin erop uit en gezamenlijk 
genieten. 
 
Er wordt heel veel inspanning gedaan om ons ledenaantal naar een niveau te tillen die meer recht doet 
aan de hengelactiviteiten in Nederland. Ook de meeliftende zwartvisser moet hiervan worden overtuigd 
onder het motto ‘maak een zwartvisser wit, maak hem lid’. 
 
In 2010 dus wederom een ledenwinst. In de afgelopen 10 jaar zijn wij er steeds in geslaagd om de totale 
gerealiseerde inkomsten en uitgaven zeer dicht tegen de begrotingen te krijgen. Ook in 2010 was dit het 
geval. 
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Begrote inkomsten € 7.825.000,-  Realisatie € 7.804.000,- 
Begrote uitgaven    € 7.770.000,-  Realisatie € 7.776.000,- 
 
Uiteraard waren er op onderdelen verschillen, de voornaamste afwijkingen waren: 

a) Minder inkomsten uit de VISpas, begrote ledenstijging niet geheel gerealiseerd. 

b) Minder baten uit rente over onze uitstaande middelen. Begroot € 140.000,-, realisatie € 95.000,-. 

De rentevergoedingen lagen gemiddeld ruim ¾ % lager t.o.v. 2009. In 2011 zijn de percentages 

licht stijgende. 

c) De sector communicatie had een overschrijding van € 50.000,-, voornamelijk veroorzaakt door de 

twee maal per jaar landelijke uitgaven VISblad (ca € 28.000,-), VIS-TV (ca € 17.000,-) en de 

hierin verweven reclame voor de VISpas. 

d) Personeelslasten overschrijding van ca € 14.000,-, vanwege hogere afdrachten pensioenfonds en 

sociale lasten. 

 
Ondanks dat het gerealiseerde netto resultaat nagenoeg overeenkwam met onze begroting, is dit een 
punt wat voor mij als teleurstellend werd ervaren. In mijn periode lagen de eindresultaten beduidend 
hoger dan de begrotingen. Ten aanzien van dit punt heb ik altijd een ‘eigen’ agenda gevoerd en deze 
spoorde veelal met de behaalde resultaten. 
 
Een resultaat van  € 80.000,- is te laag wanneer je de solvabiliteitsratio op peil wilt houden, zeker nu de 
inflatie een stijgende tendens is gaan vertonen. Bij een vermogensstructuur van ca € 5,5 miljoen dient er 
jaarlijks minimaal € 100.000,- aan het vermogen te worden toegevoegd om na inflatiecorrectie ongeveer 
op niveau te blijven. Dit jaar is dit niet geheel gelukt en het is dan ook een signaal voor de toekomst en 
tijd voor wisseling van de wacht. 
 
Wanneer wij naar de balans kijken zou er visueel sprake zijn geweest van een vermogensteruggang. De 
situatie is echter anders, de in 2009 ingestelde en opgelegde richtlijn C1 speelt hierin een rol. De situatie 
is als volgt; 
 
Eigen vermogen 31-12-2009   € 5.563.795,- 
Niet opgenomen subsidie verplichtingen €    188.961,- 
Feitelijke vermogen per 31-12-2009  € 5.374.834,- 
Resultaat 2010     €      80.634,- 
Vermogen 31-12-2010    € 5.455.468,- 
Conform balans 
 
De situatie verplichtingen uit hoofde van subsidie en BOA ondersteuning zijn thans uitgekristalliseerd en 
lopen volledig via de baten en lasten rekeningen. 
De algemene reserve bedraagt € 4.612.968,-, conform de vaststelling algemene ledenvergadering. 
Hiervan is € 750.000,- bestemd om calamiteiten met personele consequenties te kunnen vergoeden en  
€ 4.000.000,- om over voldoende solvabiliteit en liquiditeit te kunnen beschikken. 
 
Er resteren nog een drietal bestemmingsreserves, namelijk; 

- Actiebudget publiciteit, eind 2010 groot € 400.000,-. Maximale gewenste omvang € 450.000,-. 

Deze zal derhalve in 2011 zijn bereikt. 

- Bestemmingsreserve Eigen kantoorgebouw, groot € 150.000,-. Hiervoor geldt geen plafond. 

- Dit geldt ook voor de bestemmingsreserve Verwerving visrechten, ad € 292.500,-. 

De balansposten worden overigens uitvoerig toegelicht evenals de verplichtingen welke wij hebben lopen 
en welke niet in de balans zijn opgenomen. 
 
Ik mag wel met enige trots stellen, dat wij kans hebben gezien al negen jaar lang geen verhoging van de 
afdracht door te voeren en zelfs geen gebruik hebben gemaakt van eventuele indexeringsaanpassingen. 
De noodzaak was hier ook niet voor, door een goed financieel beleid en beheer gedragen en uitgevoerd 
door de hele organisatie, is een vermogenspositie opgebouwd welke voor onze huidige organisatie zeker 
als toereikend mag worden genoemd. Tien jaar geleden konden amper de lonen en rekeningen op tijd 
worden betaald door gebrek aan liquide middelen. 
 
De visserijwereld in haar totaliteit maakt zeker de laatste jaren hectische tijden door en het nieuwe 
bestuur staat voor de niet gemakkelijke taak keuzes te maken waarbij financiële aspecten en afwegingen 
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wellicht een belangrijke rol zullen spelen. Zaken zoals verwerving visrechten/uitkoop beroep, aanleg 
wedstrijdtrajecten voor grote wedstrijden, kweek mogelijkheden binnen eigen viswateren etc. 
Hieraan zullen prijskaartjes zijn verbonden, maar wanneer zaken goed kunnen worden onderbouwd moet 
hiervoor op enige wijze draagvlak kunnen worden gevonden. 
 
Ik geef het stokje met veel vertrouwen over aan mijn opvolger, die op financieel terrein als 
registeraccountant zijn sporen meer dan verdiend heeft en qua naam in deze organisatie zeker geen 
onbekende is. Openneer wordt weliswaar aan elkaar geschreven, maar OP staat voor meer inkomsten en 
NEER voor lage uitgaven en om het pallet volledig te maken heeft hij ook nog Zeeuwse roots. Mijn 
inziens is derhalve succes verzekerd. Heel veel succes Rien! 
 
Afscheid nemen is ook een moment van terugblikken en dan besef je dat er in de afgelopen tien jaar 
enorm veel is gebeurd. Aanvankelijk een vrij korte periode als voorzitter van de FIBAC. Tien jaar geleden, 
evenals nu, met een heel nieuw bestuur. Maar geen makkelijke uitgangspositie, beschadigd vertrouwen 
en een zeer instabiele financiële situatie. In de eerste plaats was het zaak vertrouwen en draagvlak te 
krijgen om de financiële positie te verbeteren. 
 
Het waren uitdagende en spannende jaren. In vogelvlucht te noemen de fusie met de NASO, Amsterdam 
weer onder de vleugels van de georganiseerde hengelsport, het samengaan met de OVB, fusies van 
federaties, toetreding specialistenorganisaties, een nieuw beleidsplan, al met al gigantische klussen en 
veel financieel gepuzzel. Hier diende in het kader van onze bestuurlijke verantwoordelijkheden zorgvuldig 
te worden geopereerd. Persoonlijk verkeerde ik nog in de situatie dat ik zowel bij de NVVS en OVB 
bestuurslid was. 
 
Ik denk dat ik in deze periode het meest voor de sportvisserij in financiële zin heb kunnen betekenen met 
soms het risico in een spagaat te komen. Het is een open deur te stellen dat hiermede een brug is 
geslagen naar een organisatie die staat als een huis en waar wij met zijn allen apetrots op zijn. 
Belangrijk is voor iedere organisatie dat er een gezonde financiële basis is. Een bestuurscrisis wordt vaak 
veroorzaakt door een slechte financiële situatie.  
 
Misschien nog belangrijker is de rol van de voorzitter. Hoewel gesteld kan worden dat de financiële missie 
behoorlijk goed is geslaagd, verbleekt dit toch bij het functioneren van onze voorzitter Nol Sweep. Hij 
was, is en zal heel lang blijven het gezicht, ambassadeur en boegbeeld voor de georganiseerde 
hengelsport. Een ieder bewondert hem om zijn kennis, passie, openheid, geduld en bovenal zijn 
gedrevenheid. Het was een eer en voorrecht, ondanks dat wij weleens van mening verschilden, om in zijn 
team te mogen acteren en ik heb diep respect voor hem als bestuurder, maar zeker ook als mens. 
Uiteraard hebben wij als team de klussen geklaard en hebben wij elkaar op diverse vlakken leren kennen 
en waarderen en waar nodig met elkaar meegeleefd. Het was een hecht team, ieder met haar en zijn 
sterke punten.  
 
Wij nemen afscheid, ieder met haar of zijn gevoelens, maar vanuit de overtuiging dat wij een goede 
keuze hebben gemaakt. Het streven is met de nieuwe bestuursstructuur, directer, adequater en 
collectiever te kunnen werken. Het verleden heeft geleerd dat te veel tijd in interne zaken moest worden 
gestoken om de gelederen gesloten te houden. Er moeten uiteraard nog vele stappen worden gezet. 
Wees echter alert op de sporen die deze achterlaten, de hengelsport leeft soms in een glazen huisje. 
 
Het beoogde nieuwe bestuur heeft veel individuele kwaliteiten en met een goede teamgeest moeten zij 
zondermeer in staat zijn de hengelsport op diverse terreinen naar een hoger niveau te tillen, zeker 
wanneer je een nieuwe voorzitter in huis weet te halen die naast vissen, vliegen als passie heeft. Houdt 
echter heel goed contact met de grond, daar zit de hengelaar waarvoor we het allemaal doen. 
 
Ik wil zoals het een oud bankier betaamt, mijn oprechte excuses aanbieden voor alle fouten die ik de 
afgelopen tien jaar heb gemaakt op financieel en menselijk vlak. Ik weet als geen ander dat resultaten uit 
het verleden geen garantie zijn voor de toekomst, maar wanneer u de kat over de vissenkom heeft laten 
waken (bankier en econoom), dan moet het met de nieuwe bemanning in alle opzichten wel snor zitten. 
 
Ik bedank mijn mede bestuursleden voor het geduld dat zij met mij hebben gehad, uiteraard het hele 
kantoor voor hun enorme inzet en steun en in het bijzonder Joop, die ik het soms niet makkelijk heb 
gemaakt maar hem altijd heb bewonderd voor de wijze waarop hij heeft weten te functioneren. Zijn rol 
was en is niet de gemakkelijkste. Tevens wil ik de FIBAC bedanken voor haar constructieve wijze van 
meedenken en last but not least u allen. Verder ben ik blij dat ik vandaag heb mogen meemaken dat ook 
onze hengelsportverenigingen deel uitmaken van de algemene ledenvergadering: de belangrijkste 
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schakel en hoeksteen in onze organisatiestructuur. Bedankt voor de steun, ruimte en het gestelde 
vertrouwen. 
 

 
5.1. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2010 
 
Reumkens (LB): stelt namens twee hengelsportverenigingen de vraag welke voer- en vaartuigen in het 
bezit zijn van Sportvisserij Nederland. Kan er in de jaarrekening een lijst worden opgenomen met alle 
inventaris van de organisatie? 
 
Overdijkink: geeft aan dat een gedetailleerd overzicht bestaat, maar dat het niet de bedoeling moet zijn 
dit als zodanig in de jaarrekening op te nemen. Bij een toelichting op de activa is een opsplitsing in drie 
hoofdgroepen weergegeven. 
  
Besluit:  - Décharge wordt verleend aan het bestuur voor het gevoerde financieel  
   beleid over 2010. 
 
 

5.2. Bijstelling begroting 2011 en begroting 2012 
 
Overdijkink: geeft aan dat er enkele bedragen in de begroting van 2011 beperkt zijn aangepast. 
De begroting 2013 is niet gemaakt. Dit is aan het nieuwe bestuur om deze op te stellen. 
 
Besluit:  - Ingestemd wordt met de bijgestelde begroting 2011. 
  - De ongewijzigde afdrachten 2012 worden vastgesteld. 
 
 

7. Sportvisserij gedragscode welzijn vis 
 

Sweep: vraagt of iemand hierover het woord wil. Er zijn geen opmerkingen vanuit de leden. 
 
Besluit:  -Ingestemd wordt met de gedragscode welzijn vis. 
 

 

8. Vorming nieuw bestuur 
 

8.1 Benoeming nieuw bestuur 
 
Sweep: geeft aan dat als invulling van een onderdeel van het beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 
gekozen is voor een nieuwe constructie van het landelijk bestuur. Vandaag is -zoals besloten op de vijfde 
algemene ledenvergadering- de benoeming van het nieuwe bestuur aan de orde en daarmee tevens het 
afscheid van het zittende bestuur. Hij vraagt de kandidaten voor de nieuwe portefeuilles –Menno Knip, 
Eric Marteijn, Rien Openneer en Peter Paul Blommers- zich kort aan de zaal voor te stellen. Ook André 
Reumkens stelt zich voor. Hierna vraagt Sweep of een schriftelijke stemming gewenst is of dat de 
benoeming bij acclamatie kan geschieden.  
 
Besluit:  -Bij acclamatie worden benoemd: 

  .Menno Knip tot voorzitter 
  .Peter Paul Blommers tot commissaris Communicatie 
  .Eric Marteijn tot commissaris Water, visserij en visstandbeleid 
  .Rien Openneer tot penningmeester 
 
-Tevens wordt ingestemd met de benoeming van de door de federaties  
  voorgedragen kandidaten tot bestuurlid: 
  Sjors Hempenius - vanuit Sportvisserij Friesland 
  Jan Eggens  - vanuit Sportvisserij Oost-Nederland 
  Sjaak Koppers - vanuit federatie Midden Nederland 
  Gerard Roosloot - vanuit Sportvisserij MidWest Nederland 
  Ben Biondina - vanuit Sportvisserij Zuidwest Nederland 
  André Reumkens - vanuit Sportvisserij Limburg 
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Sweep wenst het nieuwe bestuur veel goeds en wijsheid toe en overhandigt de voorzittershamer aan 
Menno Knip. 
 
 

8.2 Afscheid huidige bestuursleden 
 
Knip: geeft aan dat de algemene ledenvergadering vanzelfsprekend nog niet is beëindigd.  Als eerste 
bedankt hij voor het in hem en de andere nieuwe bestuursleden gestelde vertrouwen. Met elkaar zullen 
ze hun best gaan doen om landelijk de belangen van de sportvissers te behartigen en de onderliggende 
hengelsportorganisaties bij hun werkzaamheden te ondersteunen. 
 
Thans is het echter zaak afscheid te nemen van de oud-bestuursleden. Zij hebben zich de afgelopen 
jaren met veel energie voor de sportvisserij ingezet en veel bereikt. Vervolgens geeft Knip het woord aan 
Jan Eggens en Joop Bongers, die namens de leden federaties respectievelijk de werkorganisatie de oud-
bestuursleden toespreken. 
 

Knip: neemt vervolgens weer het woord en geeft aan dat Sportvisserij Nederland als onderscheiding voor 
personen met grote landelijke verdiensten voor de hengelsport een zilveren en gouden erespeld kent. Tot 
toekenning van deze spelden wordt besloten door het bestuur en het nieuwe bestuur heeft hierover al 
met elkaar contact gehad. Een voor een spreekt hij de oud-bestuursleden toe en memoreert hun 
verdiensten voor de sportvisserij. 
 
Leo Overdijkink, penningmeester 

Vanaf 2000 voorzitter van de Financiële Beleidsadviescommissie, vanaf november 2001 in het bestuur 
van de NVVS (voorganger Sportvisserij Nederland), eerst als bestuurslid algemene zaken en later als 
penningmeester. Vanaf 2006 bestuurslid Sportvisserij Nederland. Tevens jarenlang bestuurslid van de 
OVB geweest en ook vanuit deze positie meegewerkt aan de fusie van NVVS en OVB tot Sportvisserij 
Nederland. Rustige, gedegen bestuurder, overzicht, bemiddelend, grote kennis van financiën. Grote rol 
gespeeld bij op orde krijgen financiën van de landelijke organisatie (in 2001 negatieve resultaten, een 
vermogen van nog slechts 370.000 euro en 15 personeelsleden; sindsdien positieve resultaten, vanaf 
2004 een gelijkblijvende afdracht tot op heden, thans een vermogen van circa 5,5 miljoen euro en 47 
personeelsleden). Een van de beslissende bestuurders bij de fusie OVB en NVVS tot Sportvisserij 
Nederland. Opbouw Sportvisserij Nederland. Adviserende, bemiddelende rol naar diverse federaties.  
Het nieuwe bestuur heeft besloten Leo Overdijkink de gouden erespeld toe te kennen. 
 
Geertje Veenstra, commissaris Jeugd 

Sinds 1990 (toen de commissie werd opgericht) voorzitter van commissie Jeugdzaken van de NVVS en 
adviseur van het bestuur. Vanaf november 2001 in bestuur NVVS. Vanaf 2006 bestuurslid Sportvisserij 
Nederland. Tevens jarenlang secretaris hengelsportfederatie Oost-Nederland. Ook gemeenteraadslid en 
waterschapsbestuurder (draagt hier hengelsport actief uit). Zeer betrokken bij jeugdzaken. Ambassadeur 
voor sportvisserij. Aandacht voor jeugdwerk onder haar bestuurlijke verantwoordelijkheid sterk gegroeid. 
Viscursussen door hengelsportverenigingen, vismeesters, vislessen op basisscholen, eigen website en 
Stekkie Magazine voor jeugd, toename jeugdVISpas tot 30.000 stuks.  
Het nieuwe bestuur heeft besloten Geertje Veenstra de gouden erespeld toe te kennen. 
 
Gerrit Sloot, commissaris Visdocumenten en Controle 

Bestuurslid Sportvisserij Nederland vanaf 2006. Jarenlang voorzitter van hengelsportvereniging, 
bestuurslid regionale Beheerseenheid Twentekanalen. Onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid is de 
VISpas en centrale ledenadministratie gerealiseerd. Tevens controlebeleid geformuleerd en uitgevoerd. 
Thans een gedegen eigen controle apparaat met ruim 900 hengelsportcontroleurs en 150 Buitengewone 
Opsporingsambtenaren, controleurspassen, controlekleding en een subsidiefonds BOA 
Ondersteuning. Ook zijn de afgelopen jaren vele wateren aan de Landelijke Lijst van Viswateren 
toegevoegd. Groei van bij hengelsportverenigingen aangesloten sportvissers van 350.000 personen in 
2006 naar 465.000 personen eind 2010. 
Het nieuwe bestuur heeft besloten Gerrit Sloot de gouden erespeld toe te kennen. 
 
Sake van der Meer, commissaris Wedstrijdvissen 

Vanaf 2006 bestuurslid Sportvisserij Nederland. Jarenlang secretaris en thans voorzitter 
hengelsportfederatie Friesland. Grote kennis van wedstrijdvissen, maar ook bestuurlijk zeer ervaren om 
het geheel in goede banen te leiden en te houden. Wedstrijdbeleid ‘Goed, beter, best’ uitgevoerd. 
Topcompetitie opgebouwd, een groep zeer goede coaches gerealiseerd, de groep vrijwilligers in de 
Commissie Organisatie Wedstrijden verbreed, Nederlands Kampioenschap vrije hengel geïntroduceerd, 
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meer internationale afvaardigingen, internationaal staat Nederland dichter bij de top en is er divers 
eremetaal op wereldkampioenschappen behaald, organisatie WK Zoetwater senioren in 2009 in Almere 
met 40 deelnemende landen, 25.000 mensen publiek en heel veel (inter)nationale publiciteit.  
Het nieuwe bestuur heeft besloten Sake van der Meer de gouden erespeld toe te kennen. 
 

Ben Biondina, commissaris Zeehengelsport 

Vanaf 2006 bestuurslid van Sportvisserij Nederland. Tevens secretaris van hengelsportfederatie Zuidwest 
Nederland en daarvoor jarenlang secretaris van Delta Federatie (o.a. gewerkt aan federatieve fusies in 
zuidwest Nederland) en algemeen bestuurslid van de NVVS. Onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid 
is zeehengelsport meer op de kaart gezet en zijn de federaties en Sportvisserij Nederland er actief mee 
bezig. Voorzitter van Platform Zeehengelsport. ZeeVISpas gerealiseerd. Pier van IJmuiden nettenvrij. 
Staand want discussie in landelijke politiek. Vertegenwoordiging in Regionale Adviescommissie Noordzee. 
Aasvoorziening (steken zeepieren op Waddenzee) behouden. Inzet voor aanleg voorzieningen voor 
sportvissers (trailerhelling nieuwe Maasvlakte). Delta visie. Tevens de commissaris wedstrijdvissen bij de 
zoute wedstrijden intensief ondersteund / overgenomen.  
Het nieuwe bestuur heeft besloten Ben Biondina de gouden erespeld toe te kennen. 
 
Hans Spruijt, commissaris Communicatie en Educatie 

Vanaf 2006 bestuurslid van Sportvisserij Nederland. Daarvoor actief geweest binnen de Vereniging 
Nederlandse Vliegvissers. Onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid is communicatie naar sportvissers 
en samenleving verder uitgebouwd. Continuering VIS-TV, Het VISblad twee keer per jaar naar alle 
aangesloten sportvissers in een oplage van 500.000 stuks, introductie tijdschrift VISionair voor 
waterbeheerders/beleidsmakers, introductie Stekkie Magazine voor jeugdleden, enorme uitbouw 
websites, you tube filmpjes, twitter etc. naar 400.000 bezoekers in de zomermaanden. Tevens veel inzet 
voor belangenbehartiging naar waterbeheerders. Verkiezingen waterschapsbestuurders met partij Water 
Natuurlijk gewonnen. Sportvisserijkandidaten in waterschapsbesturen gekozen. Sterkere / bredere 
ingangen. Ook acties tegen actief biologisch beheer verricht. Negatieve ontwikkelingen tegengehouden.  
Het nieuwe bestuur heeft besloten Hans Spruijt de gouden erespeld toe te kennen. 
 
Nol Sweep, voorzitter  
Last but not least. Sinds november 2001 bestuurslid van de NVVS en vanaf 2006 van Sportvisserij 
Nederland. Al meer dan 40 jaar actief via tal van functies waaronder voorzitter / bestuurslid van 
hengelsportvereniging, federatie De Maas, CNHV en voorzitter van hengelsportfederatie Zuidwest 
Nederland. Betrokken geweest bij vorming NVVS in 1975, samengaan CNHV met NVVS gerealiseerd. 
Federaties De Maas, Oost Brabant, Delta Federatie en Randstad gefuseerd tot federatie Zuidwest 
Nederland. Als voorzitter NVVS aansluiting specialistenorganisaties in 2002 en NASO in 2003 
gerealiseerd. Historisch wapenfeit was de fusie van OVB en NVVS tot Sportvisserij Nederland in 2006. 
Alle hengelsportorganisaties landelijk tot één organisatie gebundeld. Opbouw Sportvisserij Nederland. 
Toekenning door koningin Beatrix van predicaat Koninklijk in 2008 aan Sportvisserij Nederland. Grote 
inzet voor en trekker van versterking en professionalisering regionale federaties. Aansluiting 
Amsterdamse Hengelsportvereniging. Oplossen problemen, vonken in het land blussen voordat het 
branden worden. Opstellen beleidsplan Sterker Samen Werken. Enorme inzet, alom aanwezig.  
Het nieuwe bestuur heeft besloten Nol Sweep voor zijn bijzondere verdiensten de gouden erespeld 

voorzien van drie diamantjes toe te kennen. 
 
Door Knip en Eggens worden onder applaus de gouden erespelden bij de oud-bestuursleden opgespeld. 
 
Knip: verzoekt vervolgens aan de algemene ledenvergadering of men wil besluiten aan Nol Sweep 
vanwege zijn unieke verdiensten voor de hengelsport en voor Sportvisserij Nederland conform de 
statuten het erelidmaatschap toe te kennen. 
 
Besluit: -Onder luid applaus wordt besloten Nol Sweep statutair te benoemen tot  
    erelid van Sportvisserij Nederland.   
 
 

10. Rondvraag en sluiting 
 
Knip: vraagt of er nog gegadigden zijn voor de rondvraag. Niets meer aan de orde zijnde sluit hij de 
algemene ledenvergadering om 16.00 uur. Hij bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en vraagt een 
applaus voor het werk en alle inzet van het bureau. Hij nodigt iedereen uit voor een gezamenlijke borrel 
en wenst allen alvast een goede thuisreis en een plezierige zomervakantie. 
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Lijst van aanwezigen  

6de Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 

zaterdag 4 juni 2011 te Doorn 
 
 

Naam: 

 

Namens: Aanwezig: 

R. van Aalderen 

  

x 

Paul Aardewerk 

 

O.N.I. x 

Toine Aarts 

 

Sportvisserij Nederland x 

Henk op den Akker 

 

HSV Zaanstreek x 

Johan Baauw 

 

HSV Ons Stekkie x 

Joran Bal 

 

Sportvisserij Nederland x 

Pieter Beelen 

 

Sportvisserij Nederland x 

Ronald Berendsen 

 

TNT Post x 

Frits Beutick 

 

HSV Hilversum x 

Ben Biondina 

  

x 

Joke Biondina 

  

x 

P.P. Blommers 

  

x 

Fred Bloot 

 

Sportvisserij Nederland x 

J. Boes 

  

x 

Danny Bok 

 

Sportvisserij Nederland x 

Joop Bongers 

 

Sportvisserij Nederland x 

Rien Boon 

 

HSV Haarlem e.o. x 

Frans Boonstra 

 

Sportvisserij Nederland x 

Ben van den Bos 

 

O.N.I. x 

Paul van den Bosch 

  

x 

Mien van den Bosch 

  

x 

Monique Boskma 

 

Regiegroep Recreatie & Natuur  x 

Herman Bossewinkel 

  

x 

H.G.J. Bouquet 

  

x 

Jan de Bruin 

 

Sportvisserij Fryslân x 

E. Derks 

  

x 

W. van Dijk 

 

HSV de Ruischvoorn x 

E. Dijkhof 

  

x 

Hans Dings 

 

HSV Philips x 

H. van Dinter 

  

x 

L. Dirckx 

 

HSV Groot Rotterdam x 

Sandro Dirckx 

 

NPSB x 

Herman Dirks              

 

Federatie Groningen / Drenthe x 

Peter Dohmen 

 

Publishing House x 

K. Doornbusch 

 

Federatie Groningen / Drenthe x 

H.C.A.J. van Doorn 

 

LHV de Rietvoorn x 

Rudy van Duijnhoven 

  

x 

Wim van Dijk 

 

HSV Ameide x 
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Naam: Namens: Aanwezig: 

 

W.P.S. van Dijk 

 

HSV de Rietvoorn x 

Evert Dijkhof 

 

Sportvisserij Nederland x 

Jan Eggens 

 

Sport Visserij Oost-Nederland x 

Eefke Eggens 

  

x 

Henk Embregts 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland x 

Willie van Emmerik 

 

Sportvisserij Nederland x 

Simone van den 

Essenburg 

  

x 

P. Frentz 

  

x 

Astrid Galis 

 

Sportvisserij Nederland x 

R. Gatowinas 

  

x 

Wil van Gils 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland x 

Monique van Gorsel 

  

x 

Lindsay de Haan 

 

Sportvisserij Nederland x 

G. Haas 

  

x 

George Hampsink 

 

Sportvisserij Nederland x 

Johan Harderwijk 

 

HSV Amersfoort x 

Kees Hartland 

 

Sportvisserij NoordWest Nederland x 

Anneke Heijblok 

 

Sportvisserij NoordWest Nederland x 

N. Heijkoop 

 

HSV de Ruisvoorn x 

H. Holla 

 

Viswater Beheersvereniging Gennep x 

Marcel Hölterhoff     

 

Federatie Groningen / Drenthe x 

Ger van Hout 

 

HSV Deest x 

C.A. van Houwelingen 

 

HSV Groot Rotterdam x 

F.G.M. Huimimk 

 

LHV de Rietvoorn x 

Diana van Iwaarden  

  

x 

Lutz Jacobi 

 

PvdA x 

Frans Jacques 

 

Sportvisserij Nederland x 

Time Jonker               

 

Federatie Groningen / Drenthe x 

Jan M.C. Joosten 

  

x 

Jan Jörissen 

  

x 

P. Kalkman 

  

x 

Jan Kamman 

 

Sportvisserij Nederland x 

H. Karremans 

  

x 

A. Kempen 

 

KSN x 

J.Ph. Keijman 

  

x 

H. Keijzers 

 

HSV de Maas x 

Paula Klarenbeek 

 

Sportvisserij Nederland x 

Hans te Kloeze 

 

Publishing House x 

M. Knip 

  

x 

M. Knoope 

  

x 

Gert Koffeman 

  

x 

Sjaak Koppers 

 

Federatie Midden Nederland x 
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Naam: Namens: Aanwezig: 

 

Marco Kraal 

 

Sportvisserij Nederland x 

M. Kroezen 

 

HSV Ons Genoegen x 

J. Kruller 

 

KSN x 

A. Leijer 

 

HSV de Ruischvoorn x 

Rene van den Linden 

 

HSV Visscherslust x 

E. Marteijn 

  

x 

Sake van der Meer 

  

x 

Tsjitske van der Meer 

  

x 

D. Menke 

 

HSV Breukelen + Fed. Gooi & Eemland x 

Henk Menting            

 

Federatie Groningen / Drenthe x 

Jan van Milligen 

 

HSV Eerbeek x 

A. Moeliker 

  

x 

Mecheline Muts 

 

Sportvisserij Nederland x 

A. Neefjes 

  

x 

Oluf van Oosterom 

 

NPVW x 

R. Openneer 

  

x 

Leo Overdijkink 

  

x 

J. Pas 

 

HSV de Maas x 

Josje Peters 

  

x 

Gerrit-Jan Peters 

 

HSV Eerbeek x 

R. Peters 

 

Viswater Beheersvereniging Gennep x 

Loek Pieterse 

 

AHV Vislust x 

Ria Pieterse-Waayman 

 

AHV Vislust x 

Rob van der Ploeg 

 

Sportvisserij NoordWest Nederland x 

B.J.M. Post 

 

HSV Ons Genoegen x 

Jaap Quak 

 

Sportvisserij Nederland x 

W. Raven 

  

x 

Geert Jan Reinders   

 

Federatie Groningen / Drenthe x 

Andre Reumkens 

 

Sportvisserij Limburg x 

John van Rijn 

 

Federatie Gooi en Eemland x 

C. Rohde 

  

x 

H.J.N. van Rooij 

  

x 

Gerard Roosloot  

 

Sportvisserij NoordWest Nederland x 

Sarian Roosloot 

  

x 

A. Schaap  

 

Sportvisserij Belangen Delfland x 

G. Schilstra 

 

HSV Utingeradeel x 

Kees Schotanus 

 

Sportvisserij NoordWest Nederland x 

Jan Schuur 

 

HSV Philips x 

Henk Slagter 

 

Sport Visserij Oost-Nederland x 

Gerrit Sloot 

  

x 

Lidy Sloot 

  

x 

Hans Spruijt 

  

x 
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Naam: Namens: Aanwezig: 

 

Wijnand van der Straten 

 

Sportvisserij NoordWest Nederland x 

Roland Sweep 

  

x 

Hans Sweep 

  

x 

Nol Sweep 

  

x 

Kitty Sweep 

  

x 

Onno Terlouw 

 

Sportvisserij Nederland x 

Richard Trofimowizc 

 

De Vaart - Poscar x 

Geertje Veenstra 

  

x 

C.J. van Veldhuizen 

 

HSV Lunteren x 

Remko Verspui 

 

Sportvisserij Nederland x 

Aart Verweij 

 

De Vaart - Poscar x 

Andre Visser 

 

HSV Amersfoort x 

Gerrit van der Vliet 

  

x 

Wim de Vries 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland x 

J. van de Wegen 

  

x 

Robert Weijman 

 

Sportvisserij Nederland x 

L. van Wensen 

  

x 

Hans Willemse 

 

HSV de Edelkarper x 

Robert de Wilt 

 

Sportvisserij Nederland x 

Thijs ten Wolde 

 

HSV Zaanstreek x 

Jan Willem Wijnstroom 

 

Sportvisserij Nederland x 

Bert Zoetemeijer 

 

Sportvisserij Nederland x 

Arno van Zon 

 

SNB x 

J.J. van Zorge 

  

x 
 
 


