9.6. Controle: promotie aan de waterkant!
Sportvissen is één van onze meest
beoefende vormen van openluchtrecreatie
in Nederland. Voor de verbetering van de
vismogelijkheden, het watermilieu en de
vangstkansen wordt door de hengelsportverenigingen, federaties en Sportvisserij
Nederland veel werk verzet.
Het geld dat nodig is voor al die activiteiten
wordt door de sportvissers zelf bijeengebracht
via de aanschaf van de (Kleine) VISpas. Deze
visdocumenten
vormen
samen
met
de
bijbehorende lijsten van viswateren de wettelijk
vereiste schriftelijke toestemming om te mogen
sportvissen. Via deze documenten wordt de
sportvisserij gereguleerd, mede in het belang
van het visstandbeheer. Controle op het bezit
van deze visdocumenten is daarom van het
grootste belang.

Controle is promotie
Controle door verenigingscontroleurs is een
uitgelezen promotiekans voor de hengelsportvereniging. Controleurs kunnen niet-leden
uitnodigen lid te worden van de hengelsportvereniging. Zij kunnen daarbij niet alleen laten
zien welke mooie viswateren de vereniging
beheert, maar ook wat de vereniging allemaal
voor haar leden doét.
Verenigingscontroleurs moeten dan ook naast
de kennis van de regelgeving rond de
sportvisserij, voldoende kennis hebben van dat
wat de vereniging haar leden biedt én dat ook
nog eens goed kunnen verkopen. Een goede
controle resulteert in een lidmaatschap!

Kennis van zaken
Voorwaarde voor een goede controle is dat de
controleurs over voldoende kennis beschikken
van de regelgeving rond de sportvisserij. In de
Veldgids Controle Visdocumenten wordt de
belangrijkste
regelgeving
behandeld.
Verenigingscontroleurs kunnen daarnaast de
cursus
Controle
sportvisserij
van
Sportvisserij Nederland volgen, waarbij ook
nader
wordt
ingegaan
op
de
sociale
vaardigheden aan de waterkant.

Ambassadeurschap
De verenigingscontroleurs zijn echter niet
alleen de ogen en oren van de vereniging aan
de waterkant, maar zijn voor veel sportvissers
ook het GEZICHT van de vereniging! Als
zodanig zijn zij belangrijke verenigingsambassadeurs. Zij vertegenwoordigen de
hengelsportvereniging naar de sportvissers toe;
zowel naar de leden als naar niet-leden.
Hun controlerende taak staat daarbij natuurlijk
voorop, maar het ambassadeurschap wordt
vaak vergeten. En dat is een gemiste kans!
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Controle is ook ledenbinding
Persoonlijk contact is de krachtigste manier om
te communiceren met je leden. Verenigingscontroleurs zijn daarom ook belangrijke
ambassadeurs van de vereniging naar de
vissende leden toe. Controleurs kunnen de
vissende leden – namens het bestuur - actief
uitnodigen om hun mening te geven en hun
wensen te uiten. Maar ook om deel te nemen
aan één of meer activiteiten van de
verenigingen en daar misschien zelf ook een
actieve bijdrage aan te leveren.
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