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Sportvisserij Nederland ondersteunt 
vrijwilligers van hengelsportverenigingen 
en federaties bij hun activiteiten middels 
een uitgebreid cursuspakket. Deze 
cursussen zijn in de regel GRATIS voor 
personen afkomstig van een bij 
Sportvisserij Nederland aangesloten 
vereniging of federatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportvisserij Nederland organiseert cursussen 
en workshops op het gebied van het besturen 
van een hengelsportvereniging, viswaterbeheer, 
jeugdwerk, controle van visdocumenten, 
ledenadministratie en wedstrijdcontrole.  

De cursussen worden zowel bij Sportvisserij 
Nederland in Bilthoven als in de regio 
georganiseerd.  

Voorwaarden 

Aan de meeste cursussen kunnen per sessie 
maximaal ongeveer 20 personen deelnemen. 
Voor de meeste cursussen geldt per sessie een 
minimum aantal deelnemers van ongeveer 14 
personen. Sportvisserij Nederland behoudt zich 
het recht voor om een cursus bij onvoldoende 
inschrijvingen te annuleren. 

Indien zich voor een cursus meer personen 
aanmelden dan het vastgestelde maximale 
aantal, zal plaatsing geschieden op grond van de 
datum van ontvangst van het inschrijfformulier 
bij Sportvisserij Nederland. Het is dus in je eigen 
belang, dat je dit formulier tijdig invult. 

 

 

Sportvisserij Nederland houdt zoveel mogelijk 
rekening met de door jou opgegeven 
voorkeurdata c.q. voorkeurplaatsen. Indien 
mogelijk wordt je, in geval van overschrijding 
van het maximale aantal deelnemers of bij een 
te geringe belangstelling voor een cursussessie, 
een alternatieve datum (en plaats) aangeboden. 

De definitieve uitnodiging voor een cursus krijg 
je ongeveer vijf weken voor aanvang van de 
cursus toegestuurd. 

Namen en adressen van cursisten afkomstig van 
aangesloten verenigingen of federaties kunnen 
door Sportvisserij Nederland op aanvraag 
worden verstrekt aan aangesloten federaties. 
Sportvisserij Nederland en aangesloten 
federaties kunnen een beroep doen op de 
vrijwillige medewerking van opgeleide cursisten. 

Annuleren deelname 

Bij het annuleren van een cursus geldt dat bij 
annulering binnen twee weken vóór de 
cursusdatum altijd (dus ook bij ziekte) een 
bedrag van € 100,- in rekening wordt gebracht 
ter compensatie van gemaakte kosten. Het is 
eventueel mogelijk -uitsluitend in overleg met 
de cursusadministratie- een vervanger voor de 
cursus op te geven. 

Bij het reclameren van in rekening gebrachte 
kosten, beslist de directeur van Sportvisserij 
Nederland. 
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