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Eind 2018 kende Nederland 783 hengelsportverenigingen waarbij

of financiële zaken. Hengelsportverenigingen waarderen de

bijna 580.000 sportvissers waren aangesloten. Sportvisserij

ondersteuning die zij ontvangen van hun regionale federatie en

Nederland vertegenwoordigt, als de landelijke overkoepeling van

Sportvisserij Nederland overwegend positief. Ongeveer negen op

de georganiseerde hengelsport in Nederland, nationaal en

de tien hengelsportverenigingen die afgelopen jaar ondersteuning

internationaal de belangen van de Nederlandse sportvisserij. De

hebben ontvangen waarderen deze ondersteuning met

zeven federaties verzorgen de regionale belangenbehartiging en

voldoende of goed (zie figuur 1). In de toekomst zal de behoefte

ondersteuning van de hengelsportverenigingen in hun regio. In

aan ondersteuning naar verwachting groter zijn dan het aandeel

2018 is Sportvisserij Nederland samen met de federaties een

verenigingen dat het afgelopen jaar ondersteuning heeft

proces gestart om de hengelsportorganisatie in Nederland

ontvangen. 85 procent van de hengelsportverenigingen zegt de

toekomstbestendig te maken. Het Mulier Instituut heeft in 2019

komende jaren ondersteuning te wensen. De komende jaren lijkt

de waardering van (1) hengelsportverenigingen voor de

een verschuiving in de aard van ondersteuning plaats te vinden.

dienstverlening en ondersteuning van de regionale federaties en

Hoewel verenigingen aangeven de komende jaren de meeste

Sportvisserij Nederland en (2) de organisatorische structuur van

behoefte aan ondersteuning te hebben bij het verbeteren van de

de hengelsport in Nederland in kaart gebracht. In dit factsheet

visstand of viswater en bij overleg met gemeenten en

zijn de belangrijkste bevindingen samengevat.

waterschappen, wensen verenigingen ook ondersteuning bij de
controle langs de waterkant en het werven van

Advies en ondersteuning

bestuurders/vrijwilligers en leden. Dit zijn terreinen waarop

Twee derde van de hengelsportverenigingen in Nederland wordt

ondersteuning in het afgelopen jaar in mindere mate plaatsvond.

bij hun taken en verantwoordelijkheden ondersteund door de
regionale federaties en/of Sportvisserij Nederland. Op basis van

Structuur hengelsport

de terreinen waarop ondersteuning betrekking heeft, is geen

Ongeveer een derde van de hengelsportverenigingen is van

duidelijke functiescheiding tussen de regionale federaties en

mening dat de structuur van de hengelsport in Nederland op deze

Sportvisserij Nederland te zien. Wel verschilt de focus van

manier goed werkt, democratisch en slagvaardig is. Ruim een op

ondersteuning. Zo vindt de meeste ondersteuning van federaties

de vijf verenigingen is het hier mee oneens en twee op de vijf

plaats bij het verbeteren van de visstand of viswater en bij

hengelsportverenigingen zijn van mening dat de structuur

overleg met gemeenten en waterschappen en richt Sportvisserij

efficiënter kan worden ingericht (zie figuur 2). Veel

Nederland zich met name op bestuurlijke, (leden)administratieve

hengelsportverenigingen vinden het verschil in taken en
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verantwoordelijkheden tussen de federaties en Sportvisserij

ondersteuning bij de controle langs de waterkant en het werven

Nederland onduidelijk. Deze onduidelijkheid leidt ertoe dat

van bestuurders/vrijwilligers en leden. Op deze terreinen vond in

sommige verenigingen pleiten voor een herinrichting van de

het afgelopen jaar in mindere mate ondersteuning plaats. De

organisatiestructuur waarbij de federaties worden opgeheven en

federaties en Sportvisserij Nederland kunnen verenigingen

Sportvisserij Nederland hun taken overneemt. Voor andere

ondersteunen bij deze aspecten met cursussen, trainingen en

verenigingen kan functiescheiding en/of betere communicatie

voorlichting op deze gebieden. Daarnaast kan intensiever en

over de taken en verantwoordelijkheden van de federaties en

periodiek contact tussen de federaties en Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland tot meer duidelijkheid leiden. Naast meer

met de hengelsportverenigingen tot een betere ondersteuning

transparantie over taken en verantwoordelijkheden, geven

van de hengelsportverenigingen leiden. Veel

verenigingen aan meer contact en een proactieve houding van de

hengelsportverenigingen vinden het verschil tussen de taken en

federatie en Sportvisserij Nederland te wensen. Daarnaast wordt

verantwoordelijkheden van de federaties en Sportvisserij

gepleit voor het kritisch onder de loep nemen van de integriteit

Nederland op dit moment onduidelijk. Het is wenselijk dat

van bestuursleden bij federaties en het aanpassen van de

duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen taken en

stemverdeling bij federaties. Met name kleine verenigingen zijn

verantwoordelijkheden van de federatie en Sportvisserij

ontevreden over hun invloed binnen de federatie en Sportvisserij

Nederland. Ook is het wenselijk om initiatieven te nemen die

Nederland. Kleine verenigingen geven veelal aan in de

gericht zijn op het vergroten van de invloed van

minderheid te zijn doordat grote verenigingen meer stemmen

hengelsportverenigingen bij Sportvisserij Nederland. Een deel

hebben. Tot slot geven verenigingen aan meer democratische

van de hengelsportverenigingen geeft aan zich ver van de

invloed te wensen door het invoeren van vernieuwende

overkoepelende bond te voelen staan.

democratische initiatieven.
Aanbevelingen
Om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van
hengelsportverenigingen is het wenselijk dat federaties en
Sportvisserij Nederland zich inhoudelijk voorbereiden op een
veranderende focus en/of uitbreiding van capaciteit voor
ondersteuning. Hoewel verenigingen aangeven de komende

Onderzoeksverantwoording
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn vertegenwoordigers
van hengelsportverenigingen in Nederland bevraagd. In het voorjaar van
2019 zijn de voorzitters en/of secretarissen van hengelsportverenigingen
in Nederland gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. In totaal
hebben vertegenwoordigers van 398 hengelsportverenigingen de
vragenlijst ingevuld. Dit betekent dat ruim de helft van de
hengelsportverenigingen in Nederland aan dit onderzoek heeft
deelgenomen.

jaren de meeste behoefte aan ondersteuning te hebben bij het
verbeteren van de visstand of viswater en bij overleg met
gemeenten en waterschappen, wensen verenigingen ook

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, gericht op de bevordering en uitvoering van sportonderzoek voor beleid en samenleving.

