1. De georganiseerde sportvisserij
De sportvisserij is in Nederland zeer goed
georganiseerd. In totaal zijn meer dan
500.000 sportvissers lid van één of meer
van de ca. 850 lokale hengelsportverenigingen. Deze zijn lid van zeven regionale
federaties, verenigd in één landelijke
organisatie: Sportvisserij Nederland.
Deze drie organisatielagen hebben als gezamenlijk doel: het optimaliseren van de sportvisserijmogelijkheden in Nederland.

Om dat mogelijk te maken is er voldoende
goed bereikbaar en bevisbaar viswater nodig
met een aantrekkelijke visstand. Het meeste
viswater is geen eigendom, maar openbaar.
Om daarover te kunnen (blijven) beschikken is
een sterke organisatie, met veel leden en een
groot maatschappelijk draagvlak nodig. Hiervoor wordt op landelijk, regionaal en lokaal
niveau gewerkt aan belangenbehartiging,
viswaterbeheer, promotie en ledenbinding.

De hengelsportvereniging verzorgt lokaal de
belangenbehartiging voor de sportvissers
door o.a. met de gemeente te zorgen voor
zoveel mogelijk bevisbaar water met een goede
visstand. Aanvullend voert de vereniging
viswaterbeheer uit.
Een grote vereniging met veel leden krijgt bij
overheden meer voor elkaar dan een kleine.
Ook wil je laten zien waar je vereniging voor
staat. Dus is het van belang dat de vereniging
aan promotie doet. Bijvoorbeeld door op
Nationale Hengeldag een activiteit aan het
water te organiseren, vislessen te geven aan
de jeugd of een schoonmaakactie te houden.
Ook de controle aan de waterkant is een middel
om sportvissers te informeren over het
lidmaatschap van je vereniging!

Hengelsportverenigingen
Als je in Nederland wilt vissen, word je lid van
een hengelsportvereniging. De meeste sportvissers zijn lid van een hengelsportvereniging
vanwege de wettelijk vereiste schriftelijke
toestemming om in wateren te mogen vissen.
Het liefst heeft men een zo goedkoop,
eenvoudig verkrijgbaar en duidelijk mogelijk
visdocument, waarmee men in zo veel mogelijk
wateren onder zo weinig mogelijk beperkingen
mag vissen, dus: meer water in de VISpas!
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Belangrijk hierbij is dat de vereniging zichtbaar
is voor de omgeving. Door te laten zien wat je
doet en waar je voor staat, creëer je meer
maatschappelijk draagvlak en werf je ook nog
eens nieuwe leden!
Tenslotte is de vereniging er om activiteiten
voor de leden te bieden. Een deel van de
sportvissers
stelt
namelijk
informatie,
gezelligheid en activiteiten zeer op prijs.
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Door actief te werken aan diverse vormen van
ledenbinding betrek je deze actieve, bovengemiddeld betrokken sportvissers bij het reilen
en zeilen van de vereniging. Onder deze leden
vind je de potentiële vrijwilligers en de mensen
die uiteindelijk samen de sfeer en het gezicht
van de vereniging vormen.

Sportvisserij Nederland
Sportvisserij Nederland verzorgt voor
aangesloten
hengelsportverenigingen
uitgifte van de VISpas.
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Activiteiten voor de leden bestaan van oudsher
uit viswedstrijden. Daarnaast verzorgen steeds
meer verenigingen ook workshops, lezingen en
andere
activiteiten
voor
karpervissers,
roofvissers en vliegvissers. De specialistenverenigingen De KSN, SNB en VNV kunnen
hierbij ondersteunen.

Daarnaast verzorgt zij landelijk en internationaal de belangenbehartiging voor de sportvisserij. Zij doet dit door te overleggen met
ministeries, politici en landelijke natuur- en
recreatieorganisaties. Sportvisserij Nederland
is lid van de European Angling Alliance (EAA),
de Internationale Sportvis Confederatie CIPS
en het NOC*NSF. Ook landelijk is meer water
in de VISpas een belangrijk thema.

Tenslotte is een eigen clubhuis met een
gezellige sfeer, waar naast de visactiviteiten
een bak koffie wordt geschonken en een
kaartje kan worden gelegd ook van belang voor
de ledenbinding.

Daarnaast verzorgt zij de landelijke promotie
van de sportvisserij (VisTV, landelijke VISpas
campagne, contacten met landelijke dag- en
weekbladen en omroepen).

Federaties

Sportvisserij Nederland ondersteunt haar
federaties bij de verenigingsondersteuning.
Sportvisserij Nederland verzorgt de diensten en
producten die landelijk kunnen worden ingezet.

De zeven hengelsportfederaties werken op
regionaal niveau aan de belangenbehartiging
voor de sportvisserij. Zij vertegenwoordigen de
sportvisserij in overleggen met waterschappen,
regionale natuurorganisaties en provincies.
Belangrijk thema: meer water in de VISpas!
Daarnaast verzorgen zij de regionale promotie
van de sportvisserij (evenementen, contacten
met dagbladen en omroepen) en zijn zij het
eerste aanspreekpunt voor de ondersteuning
van hengelsportverenigingen o.a. bij het te
voeren viswaterbeheer.
Tenslotte verzorgen zij de regionale controle
met federatieve BOA’s en de regionale viswedstrijden.

Deze ondersteuning bestaat o.a. uit een
cursusprogramma voor vrijwilligers van
diverse commissies. Daarnaast biedt zij
ondersteunende diensten en producten op
het
gebied
van
de
ledenadministratie,
viswaterbeheer (Kort Advies), communicatie
(websites, digitale nieuwsbrieven, verenigingsblad, overige promotie) en juridische ondersteuning.
De
federaties
verzorgen
het
maatwerk per vereniging.
Tenslotte verzorgt Sportvisserij Nederland de
(inter)nationale
viswedstrijden.
Sinds
de
aansluiting bij het NOC*NSF is Sportvisserij
Nederland de derde grootste sportbond van
Nederland.
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