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BESTUURSVERSLAG 2013 
 
 

Veelal in nauwe samenwerking met de federaties werd invulling gegeven aan de statutaire doelen van Sportvisserij 
Nederland. Dit gebeurde onder verantwoordelijkheid van het bestuur, bestaande uit de volgende personen:  
 
Menno Knip, voorzitter Vacant (Groningen Drenthe) 
Eric Marteijn, com. Water, visserij en visstandbeleid Sjors Hempenius (Friesland) 
Peter Paul Blommers, com. Communicatie Jan Eggens (Oost-Nederland) 
Rien Openneer, penningmeester Sjaak Koppers (Midden Nederland) 
Joop Bongers, directeur/secretaris Gerard Roosloot (Midwest Nederland, tot 03/’14) 
  Ben Biondina (Zuidwest Nederland) 
   Theo Wilken (Limburg) 
 
Activiteiten werden verzorgd op het gebied van belangenbehartiging, promotie, jeugdbegeleiding, visstandbeheer, 
wedstrijdorganisatie, de uitgifte van visdocumenten en handhaving van de visserijregels. De inzet voor 2013 was 
om vooral het gebruik van recent ontwikkelde producten en diensten verder te vergroten.  
 
Het aantal sportvissers aangesloten bij de onderliggende hengelsportverenigingen overschreed voor het eerst de 
half miljoen. Vergeleken met 2012 bedroeg de groei liefst 4%.  
Deze groei komt voort uit de sterke kracht van het product VISpas, de landelijke publiciteitscampagne en de eigen 
handhavingsinspanningen door 130 Buitengewone Opsporingsambtenaren en 1.200 hengelsportcontroleurs. 
Daarnaast wordt ondersteuning gegeven aan de hengelsportverenigingen om hun ledenadministratie zo goed 
mogelijk te doen en laten steeds meer verenigingen hun administratieve processen tegen kostprijs door 
Sportvisserij Nederland verzorgen. 
Extra werving werd ondernomen naar mensen die eerder wel hadden gevist (over een VISpas beschikte), maar in 
2012 niet. Tevens werden digitale modules aan verenigingen beschikbaar gesteld waarmee sportvissers online de 
VISpas kunnen bestellen.  
Conform het beleidsplan Sterker Samen Werken 2010-2015 werden -landelijk gekoppeld aan de VISpas- extra 
toestemmingen voor het nachtvissen en het gebruik van een derde hengel gerealiseerd. 
In totaal vertegenwoordigde Sportvisserij Nederland in 2013 bijna 600.000 sportvissers. Er werden 509.005 
VISpassen uitgereikt en 80.768 Kleine VISpassen. 
 
Financieel gezien werd de begroting ruimschoots gehaald. Het balanstechnisch resultaat bedroeg 171.477 euro. Op 
een omzet van circa 8 miljoen euro was een positief resultaat van 100.000 euro begroot. De algemene reserve van 
Sportvisserij Nederland voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld door haar algemene ledenvergadering en de 
financiële positie van de landelijke koepelorganisatie is met een eigen vermogen van 5,5 miljoen euro solide. 
 
Ook voor de komende jaren wordt ingezet op een verdere ledengroei. Aldus wordt de vertegenwoordigende kracht 
van de hengelsportorganisaties alleen maar sterker, kunnen lastenstijgingen voor de individuele sportvissers 
worden voorkomen en kan tegelijkertijd het geheel aan werkzaamheden vanuit Sportvisserij Nederland en de 
federaties blijvend worden verricht. 
 
Eind 2015 loopt het vigerende beleidsplan Sterker Samen Werken 2010-2015 af. In 2014 wordt gestart met de 
vorming van een nieuw beleidsplan 2016-2020. Inzet zal blijven om samen met de hengelsportverenigingen, 
federaties en specialistenorganisaties een goede visstand en sportvisserijmogelijkheden te bevorderen, evenals een 
krachtige organisatie en een stevige maatschappelijke verankering van de hengelsport in de samenleving. 
 
Ir. J.J.A. Bongers 
Directeur / secretaris Sportvisserij Nederland 
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ALGEMEEN  
 
 
Vergelijkende cijfers 
De opgenomen vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening Sportvisserij Nederland over 2012 welke is 
opgesteld in april 2013. Bij deze jaarrekening is een controleverklaring verstrekt door Van Oers Audit te Breda. 
 
 
Vaststelling jaarrekening 2012 
De algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland heeft de jaarrekening 2012 van Sportvisserij 
Nederland op 8 juni 2013 vastgesteld. Het resultaat over het boekjaar 2012 bedroeg €21.896. Het uiteindelijke 
balanstechnische resultaat bedraagt € 270.604 negatief, het welk wordt veroorzaakt door opheffing van de 
bestemmingsreserve Verwerving Visrechten (€ 292.500) en uitbetaling van deze reserve aan de federaties. 
 
Conform het voorstel is door de ledenvergadering besloten om het resultaat van € 21.896 volledig toe te voegen 
aan de Algemene Reserve. 
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JAARREKENING 
 
 

ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 

€ € € € 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 1 
Hard- en software 83.435 88.192 
Inventaris 32.446 47.462 
Voer- en vaartuigen 84.109 66.783 

199.990 202.437 

Financiële vast activa 
Effecten 2 339.631 266.999 

Vlottende activa 
Vorderingen 3 
Debiteuren 4 88.170 123.847 

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 5 0 0 

Overige vorderingen en overlopende 
activa 6 1.130.563 1.417.094 

1.218.733 1.540.941 

Liquide middelen 7 6.220.346 4.843.994 
    

7.978.700 6.854.371 
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PASSIVA 31 december 2013 31 december 2012 

€ € € € 

Eigen vermogen (vrij besteedbaar) 8 5.551.013 5.379.536 

Kortlopende schulden 9 
Crediteuren       344.345 211.565 

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 10 147.861 178.100 

Overige schulden en overlopende 
passiva 11 1.935.481 1.085.170 

2.430.213 1.474.835 
    

7.978.700 6.854.371 
 

  

   
   
   
   
   
   
   

   

   

   
   

   

   
 

 



 
  Sportvisserij Nederland 
  BILTHOVEN 
   
 

 - 7 -  
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Bijstelling 
Resultaat  Begroting Resultaat  

2013 2013 2012 

€ € € 
Baten 
Afdrachten sportvissers (VISpas/Kleine VISpas) 7.227.488 7.135.000 6.748.911 
Algemeen / vereniging 36.062 40.000 41.692 
Advisering en begeleiding 72.001 40.000 68.700 
Kennis en informatie 7.000 10.000 30.806 
Communicatie 663.885 680.000 668.989 
Educatie 3.620 5.000 12.735 
Wedstrijden 108.037 115.000 120.139 

8.118.093 8.025.000 7.691.972 

Lasten 
Algemeen / vereniging 146.487 165.000 163.035 
Belangenbehartiging 63.603 65.000 60.857 
Advisering en begeleiding 242.094 240.000 242.839 
Kennis en informatie 93.450 105.000 130.845 
Visdocumenten en controle 1.696.759 1.600.000 1.430.315 
Communicatie 1.565.762 1.495.000 1.486.678 
Educatie 37.374 40.000 29.014 
Wedstrijden 318.592 295.000 328.808 

4.164.121 4.005.000 3.872.391 

Personeelskosten 12 3.141.775 3.215.000 3.117.529 
Afschrijvingen materiële vaste activa 96.460 110.000 89.270 
Overige bedrijfskosten 718.706 715.000 716.267 

Som der bedrijfskosten 3.956.941 4.040.000 3.923.066 

Bedrijfsresultaat -2.969 -20.000 -103.485 

Financiële baten en lasten 101.815 110.000 111.449 

Bedrijfstechnisch resultaat 98.846 90.000 7.964 

Koerswijzigingen effecten 72.631 10.000 13.932 

Balanstechnisch resultaat 171.477 100.000 21.896 

Opheffing bestemmingreserve Verwerving Visrechten 
ten gunste van de federaties -292.500 

-270.604 

Resultaatbestemming: 
- vrijval bestemmingsreserve 0 -292.500 
- toevoeging bestemmingsreserve 50.000 
- toevoeging algemene reserve 121.477 21.896 

171.477 -270.604 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 

Algemeen 

Doel en activiteiten 

1. De vereniging heeft tot doel:    

a. het op nationaal en internationaal niveau behartigen van de belangen van de  
Nederlandse sportvisserij als vorm van recreatie, zulks ten behoeve van de leden (federaties), de 
buitengewone leden (landelijke specialistenorganisaties), de aangesloten hengelsportverenigingen, de 
aangesloten sportvissers en alle overige personen, die in Nederland de sportvisserij beoefenen;  

b. de inzet hierbij is te komen tot optimale mogelijkheden voor de sportvissers en een goede en   
gevarieerde visstand in de zee, kust- en binnenwateren van Nederland.  

 

2. Zij tracht dit doel in samenwerking met de leden (federaties), de buitengewone leden (landelijke 
specialistenorganisaties) en de bij hen aangesloten hengelsportverenigingen en sportvissers onder 
meer te bereiken door: 

a. nationaal sportvisserij beleid te formuleren en uit te dragen; 

b. sportvisserijbelangen te behartigen; 

c. samen te werken met andere relevante nationale en internationale organisaties; 

d.  de Nederlandse sportvisserij te vertegenwoordigen in relevante nationale en internationale 
overlegplatforms; 

e.  voorlichting, PR en promotie op nationaal niveau te verzorgen; 

f. relevante kennis en informatie te verzamelen; 

g. kaderleden van de gehele organisatie te informeren over relevante ontwikkelingen; 

h. kaderleden van de gehele organisatie relevante kennis en opleidingen aan te bieden; 

i. leden federaties, buitengewone leden landelijke specialistenorganisaties en aangesloten 
hengelsportverenigingen waar nodig bij hun werkzaamheden te ondersteunen; 

j. naar derden tegen vergoeding van kosten relevante diensten te verlenen en kennis te verstrekken; 

k. nationaal gewenste sportvisserij activiteiten te realiseren; 

l. nationale sportvisserijdocumenten uit te geven; 

m. nationale en internationale viswedstrijden (mede) te organiseren. 

 

3. De vereniging beoogt een ideële doelstelling te hebben. De vereniging heeft geen winstoogmerk. 

 

Bestuurders  

Als bestuurders van Sportvisserij Nederland treden op: 
- M.A.J. Knip (voorzitter) 
- M. Openneer (penningmeester) 
- J.J.A. Bongers (directeur/secretaris) 
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Grondslagen van waardering en bepaling van de balans 

Algemene waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder- 
winststreven” van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande boekjaar ongewijzigd gebleven. 

De waarderingsgrondslagen voor de bepaling van het vermogen gaan uit van de historische kosten.        
 
Bij het bepalen van het resultaat worden de opbrengsten en kosten toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 

 

Stelsel 

De verantwoording van kosten en opbrengsten is gelijk aan 2012 en gebaseerd op de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties-zonder- winststreven”.  

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of lagere bedrijfswaarde. 
 
Effecten 
De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde. 

Vorderingen 

Debiteuren 
De vorderingen op debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een 
voorziening voor het risico van oninbaarheid, welke op individuele basis is bepaald. 

Overige activa en passiva 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Op 
vorderingen wordt eventueel een voorziening in mindering gebracht. 
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Baten 
 
Onder de baten worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte of te brengen bedragen voor het 
lidmaatschap van Sportvisserij Nederland, alsmede voor geleverde verenigingsdiensten en 
subsidieopbrengsten. 
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Pensioenregelingen personeel 
 
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de „verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat 
van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of naast 
de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie nog andere verplichtingen 
bestaan op balansdatum. De pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het 
bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarbij worden de opgebouwde aanspraken 
steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. 
De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn bedraagt ultimo 2013 
volgens opgave van het fonds 109%. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft de vereniging geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. 
 
Afschrijvingen 

De afschrijvingen worden berekend over de aanschafwaarde. De in de loop van een jaar verrichte 
investeringen worden naar tijdsgelang afgeschreven.  

Belastingen resultaat 

De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting over het resultaat. 

Gebruik van schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 



 
  Sportvisserij Nederland 
  BILTHOVEN 
   
 

 
   
   
 - 11 - 

 

TOELICHTING OP DE BALANS 
 
ACTIVA 

Vaste activa 
 
 
1 Materiële vaste activa 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 

Hard- en 
software   Inventaris   

Voer- en 
Vaartuigen   Totaal 

 €   €   €  €  

Stand per 1 januari 2013 
Aanschafwaarden 435.791  425.660  126.730  988.181  
Cumulatieve afschrijvingen -347.599  -378.198  -59.947  -785.744  

Boekwaarden 88.192  47.462  66.783  202.437  

Mutaties 
Investeringen 39.530  5.164  49.319  94.014  
Desinvestering 0  0  0  0  
Afschrijvingen materiële vaste 
activa -44.287  -20.180  -31.993  -96.460  
Afschrijving desinvestering 0  0  0  0  

Saldo -4.757  -15.016  17.326  -2.446  

Stand per 31 december 2013 
Aanschafwaarden 475.321  430.824  176.049  1.082.195  
Cumulatieve afschrijvingen -391.886  -398.378  -91.940  -882.204  

Boekwaarden 83.435  32.446  84.109  199.991  

Afschrijvingspercentages 25% 20% 25% 

         
Financiële vaste activa 
 
2 Effecten 

Verkrijgings-
prijs 

Beurswaarde Balanswaarde Balanswaarde 
31-12-2013 31-12-2013 31-12-2012 

€ € € € 
Euro Obligatiesfond ING 456.800 339.631 339.631 266.999 

456.800 339.631 339.631 266.999 
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Vlottende activa 
 
 

3 Vorderingen 
31-12-2013 31-12-2012 

€ € 
4 Debiteuren 

Debiteuren 1 91.143 126.820 
Voorziening wegens oninbaarheid 1 -2.973 -2.973 

  2 88.170 123.847 

5 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2 

Pensioenen 0 0 
Sociale lasten 0 0 

0 0 

6 Overige vorderingen en overlopende activa 

Vooruitbetaalde kosten visdocumenten 2014/2013 669.845 835.318 
Vooruitbetaalde kosten 156.692 204.887 
Nog te ontvangen rente 16.474 68.726 
Nog te ontvangen afdrachten VISpas 2013/2012 275.202 306.674 
Diversen 12.350 1.489 

  1.130.563 1.417.094 

7 Liquide middelen 

ING Bank N.V. 1 5.109.832 3.890.434 
F. van Lanschot Bankiers N.V. 1 250.604 107.761 
Rabobank 859.005 843.614 
Kas 6 905 2.185 

6.220.346 4.843.994 
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31-12-2013 31-12-2012 

€ € 
8 Eigen vermogen (vrij besteedbaar) 

Algemene reserve 4.851.013 4.729.536 
Bestemmingsreserve Actiebudget Publiciteit 450.000 450.000 
Bestemmingsreserve Verhuiskosten / Eigen Kantoorgebouw 250.000 200.000 

5.551.013 5.379.536 
 

 
 

Om te voldoen aan de Richtlijn van de Jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven” 
dienen vanaf 2010 alle kosten vanuit de staat van Baten en Lasten te worden betaald.  

 
 

2013 2012 

€ € 
Algemene reserve 

Stand per 1 januari 4.729.536 4.707.640 
Uit de resultaatverdeling 171.477 21.896 
Toevoeging aan reserve (Verhuiskosten / Eigen Kantoorgebouw) -50.000 - 

Stand per 31 december 4.851.013 4.729.536 
 
 
Door de algemene ledenvergadering d.d. 16/06/07 is vastgesteld dat de algemene reserve minimaal dient 
te bevatten € 750.000 teneinde kosten inzake calamiteiten met personeel te kunnen vergoeden en  
€ 4.000.000 teneinde aan overige verplichtingen te kunnen voldoen en over voldoende solvabiliteit en 
liquiditeit te kunnen beschikken. 
 
 
 

2013 2012 

€ € 
Bestemmingsreserve Actiebudget Publiciteit 

Stand per 1 januari 450.000 450.000 
Toevoeging reserve - - 
Uitgekeerde subsidie - - 

Stand per 31 december 450.000 450.000 
 
Deze reserve is door het bestuur gevormd en bestemd als weerstandskapitaal om tegenwicht te kunnen 
bieden aan mogelijke grootschalige negatieve publiciteitsacties tegen de sportvisserij. 
Jaarlijks wordt ter vulling een bedrag ad € 50.000 toegevoegd tot de maximaal gewenste omvang van de 
reserve ad € 450.000 is bereikt (ALV 16/06/07). 
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2013 2012 

€ € 
Bestemmingsreserve Verhuiskosten / Eigen Kantoorgebouw 

Stand per 1 januari 200.000 200.000 
Toevoeging reserve 50.000 - 
Uitgekeerde subsidie - - 

Stand per 31 december 250.000 200.000 
 
Huur betekent in de loop der jaren een vorm van kapitaalvernietiging. Voor eventuele aanschaf of 
nieuwbouw van eigen kantoorruimte zal uit eigen middelen ongeveer € 1.000.000 moeten worden 
opgebracht. Daarnaast zijn aanzienlijke, diverse kosten gemoeid met een verhuizing.  
Waar het jaarresultaat het toelaat zal na akkoord van de algemene ledenvergadering ter vulling een bedrag 
aan de bestemmingsreserve Verhuiskosten / Eigen Kantoorgebouw worden toegevoegd (ALV 07/06/08 
en ALV 08/06/13). 
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9 Kortlopende schulden   
 

  31-12-2013 31-12-2012 

€ € 
10 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2 

Pensioenen 3.413 12.619 
Loonheffing en sociale premies 144.448 165.481 

147.861 178.100 

11 Overige schulden en overlopende passiva 

Ontvangen gelden Kleine VISpas 2014/2013 567.242 555.852 
Nog te betalen kosten 235.516 167.148 
Nog te betalen subsidie * 146.617 120.568 
Vakantiegeldverplichting 110.715 108.392 
Vakantiedagenverplichting 64.743 79.237 
Ontvangen gelden Nachtvistoestemming + derde hengel 199.892 5.399 
Ontvangen gelden ledenservice Middelgrote HSven 587.236 37.741 
Overig 23.520 10.833 

1.935.481 1.085.170 

*Dit betreft alle toegezegde subsidies van de regeling Verbetering Sportvisserijmogelijkheden           
per 31/12/2013 c.q. 31/12/2012. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Softwareverplichting 
Sportvisserij Nederland heeft opdracht gegeven om nieuwe ledensoftware te laten ontwikkelen door TJ 
Webstudio, HSVLeden 2015. Deze software zal in oktober 2014 worden opgeleverd. Het totale bedrag 
van de offerte bedraagt € 158.824,60 , waarvan in 2014 nog € 127.059,68 betaald moet worden. 
 
Huurverplichtingen 
De vereniging heeft huurovereenkomsten gesloten met derden voor de huur van een kantoorpand te 
Bilthoven (netto 1.837 m2, bestaande uit 1.457 m2 kantoorruimte/magazijn en 380 m2 bedrijfshal) en 30 
parkeerplaatsen. De huurovereenkomst heeft een jaarlijkse huursom van € 222.072. De resterende 
looptijd bedraagt nog 1 jaar. 
 
Operational leaseverplichtingen 
De vereniging is operational leaseverplichtingen aangegaan voor kopieerapparatuur voor een bedrag van 
€ 42.000 per jaar. Alle contracten (inclusief meer kopieën) zijn bij één maatschappij onder 1 contract bij 
elkaar gebracht. Het betreft een verplichting met een resterende looptijd van 5 jaar. 
 
Bankgaranties 
De vereniging heeft in verband met de huur van het kantoorpand een bankgarantie afgegeven van een 
bedrag van € 66.120 ten gunste van Rembrandt Beheer B.V. te Bilthoven. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
 

2013 2012 

€ € 
12 Personeelskosten 

Lonen en salarissen 2.350.055 2.291.787 
Sociale lasten 319.444 327.455 
Pensioenlasten 303.833 290.501 
Overige personeelskosten 168.443 207.786 

3.141.775 3.117.529 
 
Voor 2013 waren er krachtens de CAO reguliere jaarlijkse periodieke verhogingen voor medewerkers die 
nog niet aan het eind van hun salarisschaal zitten.  
 
 
Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2013 waren gemiddeld 44,3 werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband (fte’s) (2012: 44,1). 
 
 
 
Bilthoven, april 2014 
Sportvisserij Nederland 
 
 
Namens het bestuur:   
 
Voorzitter: M.A.J. Knip                                                   Penningmeester: M. Openneer 
 
 
 
 
 
 
Directeur: J.J.A. Bongers 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 
Er zijn in de statuten geen specifieke bepalingen omtrent resultaatbestemming opgenomen. 

Voorstel resultaatbestemming 
 
Het resultaat over 2013 bedroeg € 171.477.  
Voorgesteld wordt aan de algemene ledenvergadering om € 50.000 toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve Verhuiskosten / Eigen Kantoorgebouw en het restant toe te voegen aan de Algemene 
Reserve. 
 
Dit is als zodanig reeds in de jaarrekening van 2013 verwerkt. 


