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Beste dames en heren,
Allereerst een bijzonder welkom op deze 11de algemene ledenvergadering van de koninklijke
Sportvisserij Nederland. Onze vereniging bestaat dit jaar tien jaar en met haar voorgangers
NVVS en AHB erbij liefst 110 jaar. Van de tien jaar Sportvisserij Nederland heb ik er vijf
mogen meemaken als voorzitter. En ik ben onder de indruk. Van de betrokkenheid en inzet
van de mensen van de federaties, de specialistenorganisaties en Sportvisserij Nederland.
Van de ambitie en resultaten die worden bereikt. In politiek Den Haag maak ik wel eens mee
dat het over minder gaat.
Marco Kraal heeft vanochtend stilgestaan bij wat in tien jaar is bereikt en voor welke
uitdagingen we staan. Ik zou dit niet beter kunnen zeggen en ga het dan ook zeker niet
herhalen. Onze doelen hebben we staan in ons nieuwe beleidsplan ‘Naar Buiten!’. Het is nu
om deze te realiseren.
Bestuurlijk hebben we met elkaar de prioriteiten gesteld en de werkorganisaties zijn druk
bezig met de uitvoering. Ons werkveld is breed, maar we zijn met velen en we hebben
ervaring. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit jaar weer vele stappen zullen zetten.
Te veel waterplanten, een visstand die onder druk staat, een stagnerend aantal jeugdleden,
discussie over sportvissen en dierenwelzijn. Geluiden die ik meer en meer hoor. We kunnen
én we moeten aan de bak.
Zicht krijgen op wat werkelijk speelt en gericht gezamenlijk acties ondernemen, liefst ook
nog met externe partners om zo veel mogelijk te kunnen bereiken voor de sportvissers en de
visstand in Nederland.
We moeten echter ook reëel zijn. We hebben niet alles zelf in de hand en zijn dikwijls
afhankelijk van derden. Een goed verwachtingsmanagement en uitbreiding van onze
netwerken zijn dan ook essentieel.
Tegelijkertijd moeten we ook met zijn allen -en dan bedoel ik ook al onze sportvissersbeseffen én uitstralen in wat voor een ongelooflijk mooi visland we leven. Veel prachtig
water in overvloed, zoet en zout, tal van soorten vis, ongekend veel mogelijkheden voor een
minimale prijs, en een sterke eigen sportvisserijorganisatie. In ieder ander land is men hierop
jaloers. We kunnen en mogen vissen, en veel hiervan hebben we zelf bereikt. Dit moeten we
zo houden.

Ik constateer dat de aandacht voor vis en zijn leefgebied de afgelopen jaren enorm is
toegenomen bij tal van instanties en organisaties in ons land. De sportvisserij is hierbij de
voortrekker en heeft dit bereikt. Dit gaat zijn resultaten geven. Tegelijkertijd moeten we
uitkijken hoe we als sportvisserij omgaan met vis, want hierin zijn en blijven we kwetsbaar.
Vijftien miljoen Nederlanders vissen niet en kunnen anders tegen de hengelsport aankijken
dan wij zelf.
Als laatste heb ik nog één punt.
Ik kreeg deze week een brief over de bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht. Over hun
jaarlijks onderzoek naar het streefcijfer van tenminste 30% vrouwen en ten minste 30%
mannen in het bestuur en de top van de organisatie. Die mannen is geen probleem, maar bij
die 30% vrouwen zijn we nog lang niet, ook niet in de gehele sportvisserij. Hier zou toch
meer moeten kunnen en het zou ook nog allerlei toegevoegde waarden kunnen geven.
Kortom, er is genoeg te doen. We gaan er een mooi jaar van maken en ik reken hierbij ook
weer op uw medewerking. Dank u voor uw aandacht.

