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Concept verslag van de 10e algemene 

ledenvergadering van Sportvisserij Nederland  

op zaterdag 6 juni 2015 te Papendal 
 

 

Onno Terlouw opent namens Sportvisserij Nederland de ochtend en heet iedereen 

welkom en in het bijzonder erelid Nol Sweep. 

 

Tijdens het openbaar ochtendgedeelte houdt Menno Knip, voorzitter van Sportvisserij 

Nederland, zijn jaarrede.  

 

Vervolgens worden er ’s ochtends drie presentaties verzorgd: 

 Berend Rubingh, organisatie adviseur ontwikkelingsmanagement 

sportverenigingen, over het versterken van hengelsportverenigingen. 

 Joost van den Akker, senior inspecteur NVWA, over de NVWA en de noodzaak van 

handhaving in de visserij. 

 Carla Alma, lid dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest, over het 

zeeforelproject Lauwersmeer. 

 

Na de lunch volgt het officiële gedeelte van de 10e algemene ledenvergadering van 

Sportvisserij Nederland. 

 

 

1. Opening 
 

Knip (vz): opent de vergadering om 13.30 uur. Hij heet iedereen van harte welkom en 

verontschuldigt Jan Eggens en Eric Marteijn voor hun afwezigheid. Jan Eggens is ziek, 

maar het gaat hem momenteel redelijk wel. Al blijft het natuurlijk erg zorgelijk. Eric 

Marteijn heeft een dringende verplichting elders.  

 

 

2. Mededelingen 
 

Knip (vz): geeft aan dat er een ingekomen stuk is van Federatie Groningen-Drenthe. 

Deze zal worden behandeld onder agendapunt 8A. 

Knip: vraagt vervolgens om een moment stilte voor alle personen die ons het afgelopen 

jaar zijn ontvallen. 

 

 

3. Concept verslag 9ste algemene ledenvergadering van 

Sportvisserij Nederland d.d. 14/06/2014 
 
Knip (vz): vraagt of er tekstueel of naar aanleiding van het verslag nog vragen of 

opmerkingen zijn. 

Tekstueel zijn er geen aanpassingen of aanvullingen. 

 

Naar aanleiding van wordt het volgende aan de orde gesteld. 

Jager (MWN): Op pag. 8 staat dat het bestuur zal bekijken of zij nog komt met een 

verdere onderbouwing voor een uniforme federatieve jeugdafdracht van € 2,50. Hij 

vraagt of dit nog is opgepakt. 
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Bongers (secr): geeft aan dat het wel kort in het bestuur aan de orde is geweest, maar 

dat het niet opnieuw is opgepakt. Mogelijk wordt er in de komende beleidsperiode 

opnieuw naar gekeken. 

 

Besluit: Het verslag van de algemene ledenvergadering 2014 wordt 

   ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Concept jaarverslag Sportvisserij Nederland 2014 
 

Knip (vz): vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn ten aanzien van het concept 

jaarverslag 2014.  

 

Naar aanleiding van wordt het volgende aan de orde gesteld. 

 

Jager (MWN): pag.19 Alinea sluit af met ‘er waren echter nog wel wat kinderziektes…’. 

Hij vindt dit een té optimistische weergave voor de verenigingen die er echt last van 

hebben gehad. Graag dit iets uitbreiden en verzwaren, zodat verenigingen die er last van 

hebben gehad zich herkennen.  

 

Bongers (secr): geeft aan dat de tekst zal worden aangepast. 

 

Haseloop (GR-DR): pag.21 In hoeverre is de landelijke lijst inmiddels verwerkt in de 

kaart van de visplanner app? 

 

Bongers (secr): geeft aan dat de wateren uit de Gezamenlijke Landelijke Lijst er allemaal 

in zijn verwerkt, maar de optimalisatie daarvan is een continue proces. We zijn bezig om 

de verenigingswateren er ook allemaal in te krijgen. Nu zijn de wateren van ongeveer 

400 verenigingen verwerkt. Zowel de kaart als de lijst in de visplanner app hebben 

dezelfde rechtsgeldige status als de papieren Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren. 

Er kunnen eventueel nog verschillen in zitten en die moeten we er met zijn allen 

uithalen. We horen mogelijke fouten dus graag. 

 

Haseloop (GR-DR): Dus als iemand zit te vissen op een plek die staat ingetekend en niet 

correct is én toch een bekeuring krijgt, kan hij zeggen ‘ja maar, van Sportvisserij 

Nederland mag ik hier vissen’? 

 

Bongers (secr): We hebben vermeld dat Sportvisserij Nederland niet verantwoordelijk 

kan worden gehouden voor eventuele fouten. Hetzelfde geldt voor de papieren lijst. Maar 

belangrijker, eventuele fouten moeten eruit en daar moeten we gezamenlijk op toezien.  

 

Van Gils (ZWN): pag.26 N.a.v. de gratis online jeugdvergunning. Enkele verenigingen 

hebben aangegeven ongelukkig te zijn met de wijze waarop dat op hun 

verenigingswebsite staat vermeld. Niet iedere vereniging heeft een jeugdvergunning, dus 

de keuzemogelijkheid gratis jeugdvergunning moet worden aangepast. 

 

Bongers (secr): geeft aan het mee te nemen en zal het laten aanpassen. 

 

Besluit: Het jaarverslag 2014 wordt na bovenstaande wijziging vastgesteld 

en zal aldus worden gedrukt en rondgestuurd. 
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5. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2014 
 

Openneer (pen): geeft het woord aan Marcel Hölterhoff om namens de FIBAC vooraf een 

toelichting te geven op de jaarrekening en andere financiële agendapunten.  

 

Hölterhoff (FIBAC): geeft aan dat hij het jammer vond van de late FIBAC bijeenkomst, 

hierdoor waren de stukken voor de ledenvergadering al verspreid. Dit is besproken. 

De FIBAC heeft geen enkele reden waarom de jaarrekening niet kan worden 

goedgekeurd, maar heeft wel een aantal opmerkingen: 

- geconstateerd dat de toelichtingen op zowel de jaarrekening als de begroting kort 

en bondig zijn. Neem de lezer de volgende keer echter iets meer mee door een 

langere toelichting te geven, waarbij er geen vragen meer hoeven te ontstaan. 

- het weerstandsniveau en het eigen vermogen is vastgesteld in 2007. Wanneer zal 

hier een eventuele herijking op zijn plaats zijn? Het is inmiddels 8 jaar geleden en 

omstandigheden veranderen. 

- er komt een nieuw beleidsplan en jaarlijks wordt alleen de begroting van het 

lopende jaar geactualiseerd. Wij zouden adviseren om de volledige 

meerjarenbegroting ieder jaar te actualiseren en bij te stellen. 

- lasten en baten niet salderen, dus zowel kosten als opbrengsten beide laten zien. 

Kijk bv naar de post NOC*NSF. 

- een aantal budgetten in de meerjarenbegroting wordt geïndexeerd, m.u.v. twee 

budgetten die ten gunste komen aan de federaties. 

- vergoedingen voor het bestuur zijn verhoogd in 2014. Laat zulke beslissingen de 

ALV passeren en beslis niet over je eigen vergoedingen. Dat is niet sjiek. 

 

Openneer (pen): kan zich in de opmerkingen vinden en zal dit zeker volgend jaar 

meenemen. 

 

Besluit: Er wordt décharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde 

financiële beleid in 2014. 

 

 
6. Bijstelling begroting 2015 
 

Openneer (pen): geeft een korte toelichting op de bijgestelde begroting. De begroting 

wordt sinds kort aan het eind van het lopende jaar bijgesteld voor het komende jaar. 

Aldus kun je als bestuur nog over een volledig jaar besluiten. In de ledenvergadering 

praten we over een begroting waarbij het jaar al voor de helft voorbij is, maar anders 

moeten we aan het eind van het jaar een ledenvergadering gaan plannen. U kunt er 

vanuit gaan dat in het bestuur de bijstelling begroting 2015 uitgebreid aan de orde is 

geweest en nogmaals, het is een voortschrijdend inzicht. 

 

Jager (MWN): voor het derde jaar op rij wil ik u een vraag stellen m.b.t. de 

ledenadministratieservice. Hij vraagt de vergadering om het bestuur op te dragen meer 

inzicht te geven in de kosten en opbrengsten van de ledenadministratie. Hij vraagt dit 

omdat hij niet wil dat een vereniging kosten draagt voor een vereniging die zich laat 

onderhouden in zijn ledenadministratieservice.  

 

Openneer (pen): geeft aan dat deze vraag expliciet is bekeken. Met het positieve verschil 

tussen opbrengsten en kosten wordt de extra arbeid gefinancierd die met de 

ledenadministratieservice gepaard gaat. Het gaat om circa 100.000 euro en twee fte’s 

additioneel. Ofwel het totaal is budgettair neutraal. Hij zegt toe betreffende gegevens  

volgend jaar expliciet in de stukken voor de ledenvergadering te zullen opnemen. 
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Knip (vz): vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn wat betreft de bijgestelde  

begroting 2015 en de toelichting. 

 

Besluit:  Er wordt ingestemd met de activiteiten/bijgestelde begroting 2015 

en tevens worden alle ongewijzigde afdrachten 2016 vastgesteld. 

 

 

7. Evaluatie beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 2010-2015 
 

Knip (vz): vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn ten aanzien van de evaluatie van 

het beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 2010-2015? 

 

Er zijn geen opmerkingen/wijzigingen t.a.v. dit agendapunt. 

 

Besluit: Er wordt ingestemd met de evaluatie van het beleidsplan  

    2010-2015 Sterker Samen Werken. 

 

 

8. Beleidsplan ‘Naar Buiten!’ 2016-2020 

 
A) Algemeen beleidsplan ‘Naar Buiten!’ 
 

Biondina : licht het nieuwe beleidsplan kort toe. Het proces is heel belangrijk geweest. Bij 

alle federaties is de werkgroep erg positief ontvangen. Ook zijn er gesprekken geweest 

met de jeugd en de handel. Het concept is uiteindelijk na goedkeuring van het bestuur 

naar alle federaties toegestuurd, uitgebreid besproken en waar nodig bijgesteld. 

Hij vraagt de zaal of er, buiten de brief van federatie Groningen-Drenthe, nog 

opmerkingen zijn t.a.v. het beleidsplan? 

 

Sloot (ONL): geeft aan dat zijn federatie het beleidsplan omarmt en zeker de manier 

waarop het tot stand is gekomen. De federatie zal trachten hun beleidsplan zoveel 

mogelijk aan te sluiten op wat landelijk is vastgesteld.  De uitvoering van de speerpunten 

is wel afhankelijk van de capaciteiten van dat moment. Dit geldt ook voor het wedstrijd 

beleidsplan. 

 

Biondina: geeft aan dat wanneer er geen capaciteit is binnen de federatie, er binnen 

Sportvisserij Nederland gekeken zal worden naar mogelijkheden om hiermee te helpen. 

Het is fijn als alle federaties zich inzetten om hun beleidsplannen zoveel mogelijk  af te 

stemmen op het landelijke beleidsplan. 

 

Van Til (MNL): constateert dat we door middel van een uitvoerige samenwerking tot de 

twee beleidsplannen zijn gekomen. Zijn federatie heeft wat kritische kanttekeningen  

gemaakt, met name t.a.v. het wedstrijdbeleidsplan. Dat wat mogelijk is en kan binnen de 

federatie willen we graag doen, maar we zien nog wel een aantal facetten waarbij we tot 

een goede samenwerking zouden moeten komen om dit te kunnen realiseren. Maar dat 

besef is er wel. 

 

Haseloop (GR-DR): voor 99,9% een prima plan. Op blz. 6 wordt gesproken over 650.000 

leden. Dit is vrij ambitieus. In de begroting wordt gesproken over 630.000 leden. 

Op blz. 8 wordt gesproken over BOA’s. Graag meer budget hiervoor. 

 

Openneer (pen): geeft aan hiernaar te zullen kijken. 
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Haseloop (GR-DR): Op blz. 23 wordt gesproken over een divers aanbod binnen de 

wedstrijden. Dit wordt echter niet uitgewerkt. 

 

Biondina: geeft kort een reactie op de brief van federatie Groningen Drenthe d.d. 29 mei 

2015. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van oevers heeft hoge prioriteit en waar 

nodig moeten daar financiële middelen voor vrij komen. Het punt van de financiële 

ondersteuning voor eigen water en een clubhuis en de inbreng dan in de Gezamenlijke 

Lijst wordt onderschreven. Verder zullen besluiten over de organisatiestructuur van 

Sportvisserij Nederland altijd een zaak zijn van de algemene ledenvergadering. 

 

Knip (vz): geeft aan dat alle punten zullen worden uitgewerkt en waar nodig en nuttig 

vanzelfsprekend met de leden worden besproken. Dit zal een vervolg krijgen in de 

tweede helft van dit jaar. 

 

Jager (MWN): vindt dat het een top product is geworden en geeft namens Sportvisserij 

MidWest Nederland complimenten. Dit is tot stand gekomen in een goede samenwerking 

tussen bestuur, bureau en federaties. 

 

 

B) Uitwerking beleid wedstrijden ‘Als team naar de top’ 
 

Blommers (ccom): licht het nieuwe wedstrijdbeleidsplan kort toe. Dit is ook in een 

interactief proces tot stand gekomen. Het beleidsplan is geschreven vanuit duidelijke 

doelstellingen. Veel partijen zijn erbij betrokken geweest en konden hun punten 

inbrengen. De meeste opmerkingen hebben we mee kunnen nemen in voorliggende plan. 

Overall is iedereen pro het wedstrijdbeleidsplan. Wel zijn de volgende aandachtspunten 

meegegeven aan het bestuur: 

- het is een ambitieus plan, waarbij Blommers benadrukt dat niet alles in 2016 

gerealiseerd hoeft en kan zijn. Het eindresultaat staat voor 2020. 

- de financiën zijn niet voor iedere federatie haalbaar. Dit gaat echter pas spelen in 

2018. We zullen gezamenlijk een claim moet leggen op het budget. We moeten 

gezamenlijk onze schouders zetten onder dit plan. Misschien willen sommige 

federaties een voortrekkersrol spelen in dit plan, daar gaan we ook naar kijken. 

 

Verder bedankt hij iedereen voor zijn/haar inzet bij het opstellen van dit plan. 

 

Sloot (ONL): sluit zich aan bij eerder gemaakte opmerkingen over capaciteit en financiën 

bij de federaties en gewenste extra steun vanuit Sportvisserij Nederland. 

 

Van der Meer (FR): geeft aan dat zijn federatie het een erg ambitieus plan vindt en zich 

ook zorgen maakt over de financiën. Het lastige van dit verhaal is dat ook de federaties 

extra fte’s moet gaan inzetten om dit te kunnen realiseren. Het gaat dus veel meer 

kosten dan dat er in de stukken staat vermeld. 

 

Blommers (ccom): geeft aan dat er echt nog acties zijn waar we met zijn allen nog 

details in aan moeten brengen. Hij vertrouwt erop dat we de komende tijd hiermee 

gezamenlijk aan het werk gaan. 

 

Van Gils (ZWN): wil graag complimenten overbrengen voor het wedstrijdbeleidsplan.  

Qua financiën wil hij meegeven dat als je naar federaties pro rata gaat rekenen, je dat 

dan met alles moet doen. 

 

Blommers (ccom): vraagt of de brief van federatie Groningen Drenthe hiermee 

voldoende is beantwoord? 
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Haseloop (GR-DR): zou graag zien dat ieder jaar de financiële component van het 

beleidsplan wordt geëvalueerd, zodat het altijd kan worden bijgesteld. Het beleidsplan is 

te veel gericht op de topsport en hij is bezorgd dat de basis een beetje wordt vergeten. 

We krijgen het gevoel dat we mee willen spelen voor de wereldcup, maar dat we nog niet 

begonnen zijn  met de opbouw van de f’jes. Verder vindt zijn federatie het voor 99,9% 

een geweldig plan. 

 

Blommers (ccom): vraagt of federaties nog specifieke opmerkingen hebben? 

 

Sloot (ONL): meldt dat de organisatie is gestart met de breedtesport, dat nu meer de 

focus wordt gelegd bij de top is prima. Financiën moeten wel ieder jaar worden 

geëvalueerd. De financiën die genoemd worden in het beleidsplan ondersteunt hij niet. 

 

Jager (MWN): onderscheidt twee onderwerpen, het beleidsplan en de financiering. 

Het beleidsplan geeft een echte structuur onder een teamsport. Onze huidige vissers 

zullen dit nog niet herkennen in de volle breedte. We moeten iets van een vangnet voor 

deze mensen houden. 

Verder vindt hij dat de federaties er ook aan moet bijdragen. Als je alles bij Sportvisserij 

Nederland legt, dan hebben we er ook niet zo veel meer over te vertellen. Dat moeten 

wij als federaties niet willen. 

Restrictie is wel dat de component ook niet te groot moet worden. Niet iedereen moet 

betalen voor de ‘beperkte’ groep wedstrijdvissers. 

 

Haseloop GR-DR): als je het geheel wil betalen uit de contributie die naar Sportvisserij 

Nederland gaat, dan wordt dit ook verwerkt in de begroting en zien we het daar weer in 

terug. Lood om oud ijzer. 

 

Bongers (secr): het belangrijkste is dat de ambitie van het wedstrijdbeleidsplan door 

allen wordt gedeeld. We willen de breedte- én de topsport versterken. We willen dat er 

aansluiting komt tussen die twee. Samen moeten we de schouders eronder zetten. De 

financiën van het wedstrijdbeleidsplan zijn behoorlijk uitgeschreven, maar het is een 

inschatting. De problemen kunnen niet vandaag worden opgelost, daar moeten we in de 

toekomst aan werken. De financiën kunnen komen uit bronnen die nu nog niet goed 

zichtbaar en in te schatten zijn. Denk aan de bijdrage NOC*NSF. Dit wordt pas in de loop 

van volgend jaar zichtbaar. Dan komt het terug in de vergadering en beslissen we er met 

zijn allen over. 

 

Van der Meer (FR): we zijn kritisch geweest, maar we onderschrijven beide 

beleidsplannen. We zijn er zeer mee ingenomen. 

 

Besluit:  Er wordt ingestemd met beide beleidsplannen. 

 

Knip: geeft aan dat de stuurgroep organisatie ontwikkeling en het bestuur binnenkort 

weer bij elkaar komen om de volgende stappen inzake de organisatie processen te 

bespreken. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen die daaruit voortvloeien. 

 

 

9. Meerjarenbegroting 2016-2020 
 

Openneer (pen): licht kort de meerjarenbegroting toe. Hij geeft tevens aan dat er 

rondom de bijdrage van NOC*NSF in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid komt. 

De Wet op de Kansspelen wijzigt én de verdeling van de gelden gaat wijzigen. Op basis 

van de huidige regels zouden wij ongeveer een half miljoen euro gaan ontvangen. Echter 

dit bedrag is dus niet zeker en daarom hebben we in de begroting € 200.000 

opgenomen. 
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Verder is ledengroei een belangrijk speerpunt in Bilthoven, vanwege een zo sterk 

mogelijk draagvlak voor en financiering van de hengelsportorganisaties. Iedereen doet er 

alles aan om maar tot een ledengroei te komen. 

 

Jager (MWN): kunt u aangeven of er restricties zijn m.b.t. het uitgeven van de gelden die 

we vanaf 2017 van NOC*NSF gaan krijgen? 

 

Bongers (secr): geeft aan dat je aan bepaalde organisatorische voorwaarden moet 

voldoen (zoals het hebben van beleids- en jaarplannen, een degelijke financiële 

huishouding, een goede verdeling van verantwoordelijkheden, besluitvorming, toezicht 

en rapportage), maar dat kunnen we. Voor het grootste deel zouden wij een bijdrage 

krijgen op basis van het ledental, voor een deel op basis van onze topsportpositie en 

plannen. Vooral dit laatste moet je ook verantwoorden. 

 

Jager (MWN): zou graag zien dat de bedragen voor het BOA fonds en het Fonds 

Verbetering Sportvisserijvoorzieningen worden geïndexeerd. 

 

Openneer (pen): geeft aan dat hij dit binnen het bestuur zal bespreken en dan in de 

bijstellingen van de begrotingen zal opnemen. 

 

Bongers (secr): licht toe dat het opstellen van de meerjarenbegroting niet puur een 

indexering is geweest. De bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de ingeschatte  

projecten / activiteiten die genoemd zijn in het beleidsplan. De FIBAC viel het op dat 

budgetten voor de beide fondsen hetzelfde blijven, dat was een terechte opmerking want 

dat is eigenlijk gek.  

Bij het BOA fonds heeft het bestuur echter geconstateerd dat de kwantiteit van controles 

op een goed niveau zit, maar dat we vooral moeten kijken hoe we de kwaliteit en de 

efficiency (zelfde aantal controles voor minder geld) nog kunnen versterken.  

Het Fonds Verbetering Sportvisserijvoorzieningen is gehandhaafd op € 100.000, omdat 

we daar ieder jaar mee uit komen. We hoeven tot nu toe geen verzoeken af te wijzen. 

Het is echter reëel dat het bestuur gaat kijken of het budget voor beide fondsen is uit te 

breiden, als blijkt dat daaraan behoefte bestaat. 

 

Hölterhoff (GR-DR): het is duidelijk dat we de VISpas meerwaarde moeten geven. 

Meerwaarde geef je door het water bereikbaar te maken. Wij gebruiken het fonds dan 

ook veelvuldig. Echter wij dienen niet meer in dan dat we zouden kunnen krijgen. Hij 

dient een amendement in om het bedrag te verhogen naar € 150.000 en vraagt hierbij 

alle federaties om alles in te dienen, want het is van belang om zoveel mogelijk te 

realiseren. En als het budget van Sportvisserij Nederland wordt overschreden en er is 

een goed verhaal bij dan moet daar dekking voor worden gevonden. 

 

Bongers (secr): verduidelijkt dat de regeling Fonds Verbetering Sportvisserij-

voorzieningen in het leven is geroepen om met name verenigingen te helpen die iets 

willen realiseren, maar daar niet genoeg middelen voor hebben. 

 

Van der Meer (FR): er wordt uitgegaan van groei terwijl de vangsten enorm achteruit 

gaan. Is deze groei nu niet te optimistisch ingeschat? Worden we hier niet een keer op 

afgerekend? 

 

Openneer (pen): eind 2015 weten we meer. We hebben ambitie en we moeten onze 

medewerkers laten zien dat we erin geloven. 

 

Blommers (ccom): vindt het belangrijk aan te geven dat er vanuit Sportvisserij 

Nederland onderzocht is het totaal aan sportvissers is in Nederland. Daarnaast kunnen 

we nog winnen in groei door samen te werken met federaties en verenigingen. Ja, iedere 
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groei blijft een prognose en we proberen een balans te maken tussen risico en zekerheid. 

Maar er zit zeker een onderbouwing aan vast. 

 

Besluit:  Knip geeft aan dat het bestuur serieus naar een eventuele 

verhoging van het BOA- fonds en het Fonds Verbetering 

Sportvisserijvoorzieningen gaat kijken. 

 De meerjarenbegroting 2016-2020 wordt met inachtneming van 

bovenstaande vastgesteld. 

 

 

10. (Her)benoeming bestuursleden 

 

Knip (vz) : vraagt of de ledenvergadering kan instemmen met de benoeming van Peter 

Paul Blommers voor de komende drie jaar tot bestuurslid van Sportvisserij Nederland. 

 

Besluit:  Bij acclamatie wordt Peter Paul Blommers herbenoemd als 

commissaris Communicatie van Sportvisserij Nederland. 

 

Knip (vz) : vraagt of de ledenvergadering kan instemmen met de benoeming voor 

komend jaar van de aangedragen kandidaten vanuit de federaties tot bestuurslid van 

Sportvisserij Nederland. 

 

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. 

 

 

11. Rondvraag en sluiting 
 

Knip (vz): constateert dat er geen vragen zijn. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar 

aanwezigheid en inbreng. Hij nodigt allen uit voor een gezamenlijke borrel en sluit de 

vergadering om 15.00 uur. 
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Aanwezigen Algemene Ledenvergadering 6 juni 2015 

  Bestuursleden: 

 Menno Knip Voorzitter 

Peter Paul Blommers Commissaris Communicatie 

Rien Openneer Penningmeester 

Harrie Holtman Bestuurslid 

Sjaak Koppers Bestuurslid 

Ben Biondina Bestuurslid 

Theo Wilken Bestuurslid 

Herman Dirks Bestuurslid 

Jan van de Bovenkamp Bestuurslid 

Joop Bongers Directeur / secretaris 

  Sprekers: 

 Berend Rubingh Spreker 

Joost van den Akker Spreker 

Carla Alma Spreker 

  Federaties/spec.org: 

 Nol Sweep Sportvisserij Zuidwest Nederland 

Wil van Gils Sportvisserij Zuidwest Nederland 

Frits Jager Sportvisserij MidWest Nederland 

Sake van der Meer Sportvisserij Fryslân 

Gerard Heijthuisen Sportvisserij Limburg  

Dieter Breuer Sportvisserij Limburg  

Patricia Koelen (med.) Sportvisserij Limburg 

Cindy Lemmens (med.) Sportvisserij Limburg 

Marcel Hölterhoff Federatie Groningen-Drenthe / FIBAC 

Rolf Haseloop Federatie Groningen-Drenthe 

Benny van Til Federatie Midden Nederland 

J.Ph. Keijman Federatie Midden Nederland 

G.H. Sloot Sportvisserij Oost-Nederland 

Willem Bakker (med.) Sportvisserij Oost-Nederland 

Gerard de Boer SNB 

Geertje de Boer SNB 

Michel Hollaar KSN 

  COW leden: 

 R. Gatowinas Commissaris wedstrijden zout 

J.J.T.M. Vissers COW lid 

G. van der Vliet COW lid 

J. van Schendel Coach 

  Overige gasten: 

 Hans te Kloeze Publishing House 

Paul de Ram HSV Steenwijk 

Rein Berger HSV Steenwijk 

G.J. van Hout HSV Deest 

D. Menke HSV Breukelen 

A. Hekkers HSV de Middenpeel 
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M. Terveer HSV de Middenpeel 

A.G.D. Verweij HSV de Vaart-Poscar 

R. Trofimowicz HSV de Vaart-Poscar 

A.C. Visser HSV Amersfoort 

L.J. van Plateringen HSV Amersfoort 

T. van Uum HSV de Breuly 

H. van Doorn LHV de Rietvoorn 

F. Huinink LHV de Rietvoorn 

C. van der Wal Voor Ons Plezier 

L. Snoek HSV de Vrolijke Vissers 

Dhr. Santvoort HSV de Vrolijke Vissers 

T. Oomen De Baroniesche Hengelaars 

M. Jacobs HSV de Vriendenkring 

H. van Hummel HSV De Serpeling 

B. van Veenendaal Stichting Schutsluis Alblasserdam 

A. den Boer Stichting Schutsluis Alblasserdam 

J. Leeuwangh HSV Groot Rotterdam 

  

  Medewerkers: 

 Onno Terlouw Afd. hoofd Communicatie 

Fred Bloot Afd. hoofd Belangenbehartiging 

Jaap Quak Afd. hoofd Kennis en Informatie 

Jan Kamman Afd. hoofd Advisering en Begeleiding 

Simone van den Essenburg Afd. hoofd Bedrijfsvoering 

Astrid Galis Medewerker 

Frans Boonstra Medewerker 

Bert Zoetemeijer Medewerker 

Pieter Beelen Medewerker 

Remko Verspui Medewerker 

Joran Bal Medewerker 

Ties Ittmann Medewerker 

Sjoerd Boomsma Medewerker 

Roland van Aalderen Medewerker 

 


