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Jaarrede Menno Knip  

Voorzitter Sportvisserij Nederland 

Algemene Ledenvergadering 6 juni 2015 

 

 

Beste dames en heren, 

Ik heet u allemaal van harte welkom op deze al weer tiende algemene 

ledenvergadering van Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland is 

op 1 januari 2006 ontstaan uit een fusie tussen de OVB en de NVVS. In 

2016 bestaan we tien jaar en dit jubileum zullen we dan vieren. 

 

Ik ben trots. Trots om uw voorzitter te mogen zijn van Sportvisserij 

Nederland. Sinds de fusie heeft de sportvisserij een nog veel steviger 

positie verworven in het maatschappelijke krachtenveld. Dit jaar loopt de 

vijfjaren periode af van het beleidsplan Sterker Samen Werken. Heel veel 

van de doelen zijn bereikt!  

 

Het aantal bij de hengelsportverenigingen aangesloten sportvissers is met 

20% toegenomen en het aantal jeugdleden is bijna verdubbeld. Het imago 

van de hengelsport is goed. Ons communicatiebereik is groot. We nemen 

verantwoordelijkheid en de eigen handhaving is op sterkte. 

De hoeveelheid wateren in de Gezamenlijke Lijst -waarin alle aangesloten 

sportvissers mogen vissen- is fors uitgebreid.  

De federatiekantoren zijn enorm in kracht toegenomen en breed actief.  

We zijn partij in het water- en visstandbeheer. Grote 

samenwerkingsprojecten met natuurorganisaties -ik denk aan het 

Haringvliet, Lauwersmeer en de Afsluitdijk- zijn gestart.  

Gewenste wetswijzigingen zijn gerealiseerd om de mogelijkheden voor de 

sportvissers uit te breiden.  

Op wereldniveau hebben we goud gewonnen én … de sportvisserij is lid 

geworden van het NOC*NSF. Een verdere maatschappelijke verankering, 

de sportbonden als nieuwe partners om zaken mee te delen en in de 

nabije toekomst mogelijk een aanzienlijke financiële bijdrage. 

 

Ik ben blij. Blij dat we in brede samenspraak met elkaar afgelopen jaar 

een nieuw, gedragen beleidsplan hebben gemaakt. Een beleidsplan om 

richting te geven aan de gezamenlijke inspanningen van de hengelsport 

de komende jaren.  
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‘Naar buiten!’ luidt de titel. Dat is wat hengelsport is! Een intense, 

bijzondere natuurbeleving voor heel veel Nederlanders. Een ‘way of life’. 

En dat is wat we willen doen! Midden in de samenleving, open, actief. 

Netwerken, ons nog meer laten zien. Samen werken. Een gezond water en 

een goede visstand. Het behouden en verbeteren van de mogelijkheden 

voor de sportvissers. Recreatie en toerisme. Meerwaarden. Kansen 

benutten. 

 

Basis van onze sportvisserij vormen de hengelsportverenigingen met al 

hun leden en duizenden vrijwilligers. Speerpunt is het steunen en 

versterken van deze verenigingen, zodat zij nog beter in de hedendaagse 

samenleving functioneren. Zichtbaar zijn, leden binden en samenwerken. 

Leuke, belangrijkrijke activiteiten. Jeugd, leren vissen, nieuwe kennis 

opdoen, delen, visstandbeheer, visavonturen, wedstrijden, gezelligheid. 

Samen zijn, samen doen, betekenisvol, van toegevoegde waarde zijn voor 

de sportvissers. Voor onze federaties ligt hier een kerntaak. 

 

Ook voor de viswedstrijden hebben we ambitie. Ambitie om onze tak van 

sport een ‘boost’ te geven. Internationaal als Nederland structureel in de 

top vijf. Professionalisering. Het ontwikkelen van coaching. 

Talentherkenning. Jeugd. Meer deelname aan de breedtesport. Draagvlak. 

Een piramide competitie. Vissen in teams. Teams vanuit verenigingen. 

Teams nationaal. Elkaar versterken, samen sterker. Een grote uitdaging. 

Een uitdaging die we alleen kunnen realiseren door eensgezind samen de 

schouders er onder te zetten. 

 

Ik ben positief. Positief over het overleg over de organisatie ontwikkeling 

dat we zijn gestart. Zaken worden open besproken. Stap voor stap. En ik 

ben er van overtuigd dat we gezamenlijk een lijn zullen vinden.  

Beleidsplannen worden afgestemd. Jaarplannen zullen we samen gaan 

maken.  

 

Organisaties zijn een middel om doelen te bereiken. Bij organisaties gaat 

het om samenwerken. En dit samenwerken verandert iedere dag. Het 

moet ook continu veranderen. Om in te spelen op de actuele situatie, om 

efficiënt en slagvaardig de doelen te realiseren. Ieders belang en ieders 

inbreng zijn hierbij wezenlijk. Van ´onder naar boven´ en van ´boven 

naar beneden´. Inbreng en betrokkenheid vergroten. Democratisch 

besluiten. Actie. Uitvoering. 
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Organisaties zijn geen doel op zich. Het doel is de sportvisserij: de 

sportvissers en de visstand in Nederland. En daar gaan we voor. 

 

Dames en heren. U hoort het. Ik heb er zin in. Zin om samen met u -met 

elkaar- weer hard aan de slag te gaan. En als eerste moeten we daarvoor 

vandaag belangrijke beslissingen nemen over voornoemde punten.  

 

Ik reken op u en ik wens ons een geslaagde ledenvergadering toe. 

 

Dank u wel. 

 

 
 


