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Toelichting aanpassing statuten en huishoudelijk reglement  
van de vereniging Sportvisserij Nederland  

betreffend uitvoering organisatie ontwikkeling: 
-scenario 3 (onafhankelijk bestuur Sportvisserij Nederland)  
-en deels scenario 4 (dubbel lidmaatschap sportvissers)  

 

Inleiding 

Binnen Sportvisserij Nederland is in een extra ledenvergadering in december 2017 een proces 
gestart van organisatie ontwikkeling om te komen tot een toekomstbestendige 
hengelsportorganisatie. Hierover is de afgelopen jaren diverse keren gesproken met 
bestuurders van hengelsportverenigingen (zij het beperkt door corona) en door bestuurders 
en medewerkers van federaties en Sportvisserij Nederland. De voortgang is herhaaldelijk aan 
de orde geweest in bestuurs- en ledenvergaderingen van Sportvisserij Nederland. 
 
Tijdens dit proces is door externe adviseurs met inbreng door alle betrokkenen een advies 
opgesteld voor de organisatie ontwikkeling, dat vijf scenario’s omvat. Deze scenario’s zijn 
vanaf juni 2021 besproken met bestuurders van hengelsportverenigingen en bestuurders en 
medewerkers van federaties en Sportvisserij Nederland. Op basis hiervan zijn aanpassingen 
doorgevoerd en is het eindadvies voorgelegd aan de ledenvergadering van Sportvisserij 
Nederland op 2 oktober 2021 (‘Advies en uitwerking scenario’s’; Marjan Olfers - Jan Has, 9 
september 2021).  
 
Op basis van een voorstel van het landelijk bestuur is in de ledenvergadering van 2 oktober 
2021 besloten: 
- te starten met de uitvoering van scenario 2 (stroomlijnen en koppelen activiteiten van  
  federaties en Sportvisserij Nederland; dit proces wordt vanaf december 2021 (bege)leidt  
  door adviesbureau Berenschot); 
- en de aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement van Sportvisserij Nederland uit  
  te werken voor de uitvoering van scenario 3 (onafhankelijk bestuur Sportvisserij Nederland)  
  en deels scenario 4 (dubbel lidmaatschap sportvissers) ter besluitvorming door de leden in  
  een extra ledenvergadering op 19 maart 2022. 
 
De benodigde aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement van Sportvisserij 
Nederland is opgesteld door Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht, en haar medewerker 
Wouter Boshuis, verenigingsrechtelijk jurist, en in een viertal sessies besproken in het 
landelijk bestuur. 
 
Het resultaat van deze uitwerking is bijgevoegd (concepten aanpassing Statuten en 
Huishoudelijk Reglement van de vereniging Sportvisserij Nederland) en wordt ter 
besluitvorming voorgelegd aan de extra ledenvergadering op 19 maart 2022. 
 
In twee apart bijgevoegde bestanden (versie ‘gemarkeerde wijzigingen’) worden in cursief 
en geel gearceerd aangegeven welke aanpassingen ter besluitvorming worden voorgesteld. 
Aan de hand van deze twee bestanden worden onderstaand de voorgestelde aanpassingen 
toegelicht. Voorts bevat deze notitie nog een bijlage A ‘Gestelde vragen en antwoorden’ en 
bijlage B ‘Stemverhouding ledenvergadering Sportvisserij Nederland’. 
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Scenario 3: onafhankelijk bestuur Sportvisserij Nederland 

 
Doel van scenario 3 is te komen tot een beter functionerend Sportvisserij Nederland door verdere 
bestuurlijke professionalisering, indachtig de ratio achter de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen en de thans geldende jurisprudentie. Het gaat hierbij om meer duidelijke 
besluitvorming, een meer heldere rolverdeling en minder schurende belangen. 
 
Dit betreft vooral de herinrichting van het bestuur van Sportvisserij Nederland om te komen tot een 
meer onafhankelijk bestuur (geen bestuurlijke dubbele petten binnen de hengelsport / mogelijke 
belangenvermenging), gericht op landelijk beleid (collectief belang) en inzet om de belangen van de 
drie onderliggende organisatielagen -federaties/specialistenorganisaties, hengelsportverenigingen en 
sportvissers- zo goed mogelijk te dienen. Elk van deze lagen zal immers veel gedeelde belangen 
hebben, maar kan ook met elkaar conflicterende eigen belangen kennen. Het gaat hierbij ook om de 
scheiding van de uitvoerende (bestuur), beleidsbepalende en controlerende (ledenvergadering) en 
rechtsprekende (geschillen- en beroepscommissies) macht. 
 
Vanzelfsprekend zijn voor het bestuur randvoorwaardelijk kennis over de sportvisserij, inbreng van 
specifieke deskundigheid op relevante thema’s en een goede regionale spreiding / verbinding met 
heel Nederland (in het bijzonder de leden-federaties). Een bestuur dus dat is gebaseerd op -een 
bepaalde- deskundigheid en regionaal gespreid in Nederland woont. 
 
In de kern gaat deze aanpassing over het artikel 15 lid 5 van de statuten:  
Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap van een federatie, 
een hengelsportvereniging, een specialistenvereniging, een platform en van lid van de 
geschillencommissie en de commissie van beroep. 
 
Toelichting aanpassingen statuten en huishoudelijk reglement inzake scenario 3 (per artikel)  
 
Statuten 
 
Artikel 15 lid 1 
Door de statutaire omvang van het bestuur op minimaal 3 te stellen wordt gewaarborgd dat ook een 
kleiner bestuur nog met mandaat de benodigde besluiten kan nemen.  
De daadwerkelijk gewenste omvang wordt door de ledenvergadering bepaald en als de omvang door 
beëindiging van bestuurslidmaatschap kleiner wordt, dan is de opdracht dit weer zo snel mogelijk 
aan te vullen. Advies is het gewenste aantal bestuursleden door de ledenvergadering op bijvoorbeeld 
zeven personen te bepalen. Aldus kunnen goed de benodigde taakvelden-deskundigheid- 
portefeuilles worden gedekt (bijv. voorzitter, penningmeester,  ledenservice/binding, 
belangenbehartiging, water /natuurbeheer, communicatie en marketing) en kan via ieder bestuurslid 
intensiever contact met één van de leden-federaties worden onderhouden. 
 
Artikel 15 lid 2 
Voorgesteld wordt om ten behoeve van de selectie van nieuwe bestuurders door de 
ledenvergadering een Selectiecommissie bestuur in te stellen, waardoor de inbreng door de leden 
tijdens dit proces zo goed mogelijk is gewaarborgd. 
 
Artikel 15 lid 3 
Deze aanpassing betreft eigenlijk een standaardprocedure. 
 
Artikel 15 lid 5 
Zoals eerder gesteld vormt dit artikel eigenlijk het kernpunt van de aanpassing inzake scenario 3. Om 
zonder risico op mogelijke belangenvermenging als bestuur collegiaal de collectieve belangen te 
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kunnen dienen binnen de koepelorganisatie van de organisatielagen federaties, 
specialistenorganisaties, hengelsportverenigingen en sportvissers geeft dit artikel de 
onverenigbaarheid weer van het bestuurslidmaatschap van Sportvisserij Nederland en eventuele 
bestuurlijke functies elders in de organisatie.  
Tevens zorgt het voor de noodzakelijke scheiding tussen de positie en rol van het bestuur en van de 
ledenvergadering. In deze is de huidige situatie qua verenigingsorganisatie niet gepast.   
Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat een bestuurslid van een federatie, specialistenorganisatie of 
hengelsportvereniging wel bestuurslid van Sportvisserij Nederland kan worden, maar dan wel de 
eerdergenoemde bestuursfunctie per direct moet beëindigen. 
 
Artikel 15 lid 6 
Dit artikel zorgt -zoals ook hiervoor genoemd- dat er een goede scheiding is tussen de positie van het 
bestuur, de ledenvergadering en geschillen/beroepscommissies (scheiding der machten). 
 
Artikel 15 lid 8 
Dit artikel vloeit voort uit de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en is een heel logische 
omdat het bestuur handelen in het collectieve belang van de vereniging en hierbij geen 
verstrengeling met andere belangen mag plaatsvinden. 
 
Artikel 15 lid 9 
Dit betreft een standaard regeling. 
 
Artikel 16 lid 1e 
Zie voor de toelichting artikel 15 lid 5. 
 
Artikel 16 lid 5 en lid 6 
Deze artikelen geven invulling aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
 
Artikel 18 lid 1 en lid 2 
Deze artikelen geven expliciet aan dat het bestuur zich moet richten naar het (collectieve) belang van 
de vereniging. Tevens wordt de aansprakelijkheid van de bestuursleden / portefeuillehouders 
beschreven.  
 
Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 11 
In dit artikel worden de taak en samenstelling van de Selectiecommissie bestuur nader geregeld, 
evenals de procedure voor selectie en benoeming van nieuwe bestuursleden.  
Een duidelijke inbreng / positie van de federaties bij het proces van selectie en benoeming van 
bestuursleden van Sportvisserij Nederland wordt hiermee geregeld. Daarbij zijn het altijd de leden 
die via het hoogste verenigingsorgaan de ledenvergadering (en gezien de stemverhouding in de 
ledenvergadering met name de federaties) die de bestuursleden benoemen en ontslaan en beslissen 
over het door het bestuur voorgestelde en uitgevoerde beleid. 
 
Artikel 12 
Dit artikel geeft nadere uitwerking aan de taakuitvoering door het bestuur. In het bijzonder wordt 
hier ook het draagvlak en de verbinding met de federaties geregeld (lid 3). Wat betreft lid 4 wordt de 
omvang van het bestuur (en de portefeuilles) bepaald door de ledenvergadering (zie ook de 
toelichting bij statuten artikel 15 lid 1). 
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Borging inbreng en positie federaties 
 
De leden federaties hebben in de algemene ledenvergadering (het hoogste verenigingsorgaan) 
verreweg de meeste stemmen (55 van de 59 stemmen; statuten artikel 20; bijlage B).  
Hier wordt het beleid en de begroting van Sportvisserij Nederland vastgesteld en het jaarverslag en 
de jaarrekening geaccordeerd. Tevens benoemt en ontslaat de ledenvergadering de bestuursleden 
en bepaalt zij de hoogte van de landelijke afdracht.  
Het bestuur dient voor uitvoering te zorgen van het vastgestelde beleid en binnen de goedgekeurde 
begroting. 
 
Federaties kunnen eenvoudig een extra algemene ledenvergadering bijeenroepen (statuten artikel 
19 lid 4). 
 
De ledenvergadering (in casu federaties) benoemt de Selectiecommissie bestuur (statuten artikel 15 
lid 2) en een vertegenwoordiger van de federaties zit in de Selectiecommissie bestuur (HHR artikel 11 
lid 3). 
 
Het bestuur maakt bij beleidsvorming een evenwichtige afweging van allen die bij Sportvisserij 
Nederland betrokken zijn. Zij zorgt voor draagvlak door op zorgvuldige wijze advies in te winnen bij 
federaties en hanteert bij belangen die direct de federatie(s) raken, het beginsel ‘pas toe of leg uit’. 
Het bestuur streeft ernaar dat besluiten zoveel als redelijk mogelijk in consensus worden genomen 
(HHR artikel 12 lid 3).  
Bij consensus gaat het normaliter om minimaal 2/3 of 3/4 meerderheid; anders verlies je als bestuur 
snel en draagvlak en daarmee je positie in een ledenvergadering. 
 
Bij de selectie van bestuursleden wordt gezorgd dat zij zo veel mogelijk regionaal verspreid over 
Nederland woonachtig zijn. Binnen het bestuur wordt gezorgd voor een onderlinge verdeling voor 
intensievere contacten met de afzonderlijke federaties. 
 
Een delegatie van het bestuur bezoekt de ledenvergaderingen van de federaties (statuten artikel 13 
lid 2f). 
 
Indien gewenst kan allerlei extra onderling overleg worden georganiseerd (bijv. een overleg met de 
voorzitters). 
 
 

Scenario 4 (gedeeltelijk): dubbel lidmaatschap sportvissers 

 
Doel van dit deel van scenario 4 is om sportvissers die lid zijn van een bij een federatie aangesloten 
hengelsportvereniging hiermee ook automatisch lid te maken van de landelijke sportkoepel / 
Sportvisserij Nederland. Voor alle duidelijkheid: zij blijven -en dienen ook altijd te zijn!- lid van de 
hengelsportvereniging.  
Aldus kan Sportvisserij Nederland verenigingsrechtelijk naar alle sportvissers optreden, die zich 
hebben misdragen (o.a. ernstige agressie of geweld tegen vrijwilligers of medewerkers van 
hengelsportorganisaties of onverantwoord omgaan met vissen / dierenwelzijn hetgeen zeer 
belangrijk is voor de maatschappelijke acceptatie), waardoor zij overal kunnen worden geweerd (niet 
meer verstrekken VISpas). Vanzelfsprekend kent de wet hiervoor bepaalde privacy-eisen.  
Ook kunnen alle aangesloten sportvissers hiermee onder het tuchtrecht van het Instituut 
Sportrechtspraak komen te vallen bij zaken zoals seksuele misdragingen (een vereiste van NOC*NSF). 
Nu geldt dit alleen voor landelijke wedstrijdvissers via de aanvaarding van de wedstrijdreglementen 
(inclusief zaken betreffende doping en matchfixing). 
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In de kern gaat deze aanpassing over artikel 6 van de statuten: 
De vereniging kent als leden sportvissers.  
Hierna volgen uitwerkingen van dit lidmaatschap in de artikelen 10 -12, 14, 19 lid 2 en 3, 20 lid 2 d, 
de reikwijdte van rechtspraak door de organen van het Instituut Sportrechtspraak en het inrichten 
van een geschillencommissie en commissie van beroep (o.a. statuten artikel 5 en 25). 
 
Toelichting aanpassingen statuten en huishoudelijk reglement inzake scenario 4 (per artikel)  
 
Statuten 
 
Artikel 1 Platform sportvissers 
Omdat sportvissers nu ook lid zijn van Sportvisserij Nederland moeten zij ook minimaal één) stem 
hebben in de ledenvergadering. Hiertoe wordt een ‘platform sportvissers’ opgericht van waaruit tot 
een afgevaardigde naar de ledenvergadering kan worden gekomen. 
 
Artikel 3 lid 1 h 
Het verantwoord omgaan met de vis wordt (nog) explicieter opgenomen in de statuten als doel. 
 
Artikel 5 e 
Zie voor toelichting bij artikel 1. 
 
Artikel 6 lid 1 en lid 3 
Hiermee wordt het (dubbel) lidmaatschap van de sportvissers geregeld. 
 
Artikel 10 
Hier wordt beschreven hoe de sportvissers (dubbel) lid worden van Sportvisserij Nederland via het 
lidmaatschap van een aangesloten hengelsportvereniging in casu aanvraag van de VISpas.  
Het rechtstreeks aanmelden bij de vereniging Sportvisserij Nederland betreft de aanvraag van een 
Kleine VISpas (kunnen vissen met slechts heel beperkte rechten zonder lidmaatschap van een 
hengelsportvereniging). Dit komt 15 jaar geleden politiek voort uit opheffing van de zogenaamde 
‘vrije hengel’ en de opheffing / fusie met de OVB. Dit is ongewijzigd! Het gaat om een beperkte groep 
(ca. 50.000 houders van een Kleine VISpas) en de mogelijkheid tot een laagdrempelige én beperkte  
instap in de hengelsport. De inzet van Sportvisserij Nederland is continu deze sportvissers te 
informeren over hun beperkte vismogelijkheden en te stimuleren (met succes) tot het overstappen 
naar een lidmaatschap van een aangesloten hengelsportverenigingen vanwege de veel grotere 
meerwaarde van dit lidmaatschap van een hengelsportvereniging (o.a. het verkrijgen van de VISpas 
met veel meer vismogelijkheden).  
 
Artikel 11 
Met dit artikel wordt geregeld dat het Instituut Sportrechtspraak sancties naar sportvissers kan 
opleggen inzake seksuele intimidatie, doping en matchfixing. Een verplichting van NOC*NSF, welke 
wij momenteel niet kunnen nakomen (enkel naar wedstrijdvissers via het akkoord gaan met de 
nationale wedstrijdreglementen). 
Tevens regelt dit dat de hengelsport zelf landelijk kan optreden naar de aangesloten sportvissers bij 
andere misdragingen -zoals eerder genoemd- via een geschillencommissie en commissie van beroep.  
 
Artikel 12 
Dit artikel regelt het beëindigen van het lidmaatschap van sportvissers. Het bevat heel veel standaard 
zaken die Sportvisserij Nederland naar de Kleine VISpashouders zelf doet, maar die bij het  
lidmaatschap van hengelsportverenigingen (hierdoor dubbel lid van Sportvisserij Nederland) altijd via 
de betreffende hengelsportvereniging lopen.  
In de kern gaat het om lid 6 a, welke Sportvisserij Nederland de mogelijkheid biedt om landelijk 
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namens de gehele organisatie verenigingsrechtelijk te kunnen op naar sportvissers die zich ernstig 
misdragen wat betreft agressie of geweld naar vrijwilligers en medewerkers van de aangesloten 
hengelsportorganisaties, misdragingen naar vis (dierenwelzijn) of misdragingen wat betreft natuur en 
milieu. Dit gaat altijd in betrokkenheid met de betreffende hengelsportvereniging(en) en verdere 
uitwerking hiervan is te vinden in het huishoudelijk reglement (m.n. geschillencommissie en 
commissie van beroep / hoor en wederhoor, zwarte lijst e.d.). 
 
Artikel 14 
Dit artikel legt de verplichtingen van de sportvissers verenigingsrechtelijk vast. 
 
Artikel 19 lid 2 en 3 
Dit artikel regelt de minimaal noodzakelijke vertegenwoordiging* van de sportvissers in de 
ledenvergadering. 
 
Artikel 20 lid 2 d 
Dit artikel regelt het minimaal noodzakelijke stemrecht* van de sportvissers in de ledenvergadering. 
 
*) Eén afgevaardigde en één stem is het minste dat verenigingsrechtelijk moet. Communicatief staat 
dit wel vreemd (zie bijlage B). Een optie (ter bespreking en besluitvorming door de leden in de 
ledenvergadering) is 10 afgevaardigden met elk één stem ofwel tien stemmen voor het platform 
sportvissers. Dit is net zo veel als het maximum voor een grote federatie. Hiermee behoudende 
federaties nog steeds verreweg de meeste stemmen in een ledenvergadering. 
 
Artikel 25 
Dit artikel beschrijft het bindend zijn van uitspraken van het Instituut Sportrechtspraak en van de 
nieuwe geschillencommissie en commissie van beroep naar sportvissers. 
 

Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 3 lid 2 en lid 4   
Dit artikel geeft als uitwerking van de statuten aan dat sportvissers met de VISpas (bewijs van 
lidmaatschap van een aangesloten hengelsportvereniging) tevens het lidmaatschap van Sportvisserij 
Nederland verkrijgen.  
Dit zal ook op VISpas 2023 en in de verkrijgingsprocedures expliciet worden vermeld. 
 
Artikel 6 
Dit artikel geeft een uitwerking van de uitvoerende bevoegdheid van het bestuur van Sportvisserij 
Nederland om landelijk (dubbel) leden sportvissers te kunnen schorsen en royeren.  
 
Artikel 18 t/m 31 
Deze artikelen geven een nadere uitwerking van het landelijk schorsen en royeren van sportvissers 
via een onafhankelijke geschillencommissie (hoor en wederhoor) en een onafhankelijke commissie 
van beroep (beroepsmogelijkheid). Dit soort commissies en procedures zijn voor de juridische 
houdbaarheid noodzakelijk en min of meer standaard. 
 
Borging positie hengelsportverenigingen 
 
Kern van voornoemde wijzigingen is dat sportvissers -uitgezonderd de Kleine VISpashouders- nooit 
rechtsreeks lid kunnen worden van Sportvisserij Nederland, maar dat het automatisch dubbel 
lidmaatschap altijd slechts tot stand komt door lid te worden van een bij de koepelorganisatie 
aangesloten hengelsportvereniging.  
Het lidmaatschap aanvragen of beëindigen door de sportvissers loopt altijd via de 
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hengelsportvereniging en volgens de procedures die de hengelsportorganisatie hiervoor heeft 
ingericht. Via aangegane overeenkomsten voor ledenadministratieservice kunnen 
hengelsportverenigingen dit soort procedures desgewenst delegeren aan Sportvisserij Nederland. 
 
Het doel van dit dubbel lidmaatschap is enkel dat namens de gehele hengelsportkoepel landelijk 
geldend kan worden opgetreden tegen sportvissers die zich ernstig misdragen op het gebied van 
agressie / geweld tegen vrijwilligers en medewerkers van de hengelsportorganisatie, op het gebied 
van het verantwoord omgaan met vis (dierenwelzijn) en op het gebied van schending van natuur en 
milieu. Vanzelfsprekend is de hoop dat dit zo weinig mogelijk hoeft te gebeuren. Om dit goed 
verenigingsrechtelijk in te richten is voor de gehele hengelsportorganisatie en de maatschappelijke 
acceptatie van de sportvisserij in Nederland van groot belang. 
 
Vergelijk in deze bijv. ook het dubbel lidmaatschap van voetballers bij de KNVB. Door lidmaatschap 
van een voetbalvereniging worden voetballers ook automatisch (dubbel) lid van de KNVB. Hierdoor 
kan de KNVB en haar scheidsrechters verengingsrechtelijk optreden naar voetballers (bijv. gele en 
rode kaarten, schorsing en royement). 
 
 

Overige voorgestelde aanpassingen statuten en huishoudelijk reglement  

 
Toelichting per artikel 
 
Statuten 
 
Artikel 1 Instituut Sportrechtspraak 
Deze is nader omschreven en tevens is de verhouding tot de geschillencommissie en commissie van 
beroep vermeld. 
 
Artikel 1 Specialistenvereniging 
Deze tekststond reeds in de statuten, maar de specialistenverenigingen waren niet als 
begripsomschrijving opgenomen. 
 
Artikel 5 lid c 
De aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak 
waren niet als orgaan van de vereniging opgenomen, maar dit is wel vereist om door hen volgens het 
verenigingsrecht te kunnen optreden. 
 
Artikel 6 lid 2 en lid 4 
Deze aanpassing biedt de mogelijkheid de regels tot toelating van leden-federaties en buitengewone 
leden / specialistenverenigingen desgewenst nader te specificeren va het huishoudelijk reglement. 
Hieraan is verder geen invulling gegeven. De hoofdregels staan -ongewijzigd- in artikel 7 van de 
statuten. 
 

Artikel 7 lid 1, artikel 10 lid 1 en ook elders in sommige artikelen van statuten (en HHR) 
Naast schriftelijk wordt ook het begrip ‘elektronisch’ om ook de rechtsgeldigheid van digitale 
communicatie te borgen. 
 
Artikel 8 lid 6 
Hier moet conform de regels van het Instituut Sportrechtspraak en NOC*NSF ook de positie van de 
tuchtcommissie(s)  en de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak worden toegevoegd.  
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Artikel 20 lid 9 
Dit betreft een standaard artikel dat tegenwoordig binnen verenigingen wordt toegepast waarmee 
de mogelijkheid wordt gecreëerd om ook digitaal aan een ledenvergadering te kunnen deelnemen. 
 
Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 8 
Met deze aanpassing wordt in het huishoudelijk reglement aanvullend opgenomen hoe 
tegenwoordig de inning van afdrachten en facturering gaat. 
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Bijlage A: 
Gestelde vragen en antwoorden 

 
 

Bestuur Sportvisserij Nederland  
 
1) Waarom aanpassing van de bestuurssamenstelling van Sportvisserij Nederland? 
Om te komen tot een deskundig bestuur dat zonder (risico op) belangenvermenging zo goed mogelijk 
collegiaal de collectieve belangen kan dienen binnen de vereniging van de organisatielagen 
federaties, specialistenorganisaties, hengelsportverenigingen en sportvissers. Dit is een vereiste 
volgens de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Voorts bevordert het een goede, gedragen en 
slagvaardige organisatie. 
Om te komen tot een noodzakelijke scheiding tussen de beleidsbepalende en controlerende macht 
(ledenvergadering), de uitvoerende macht (bestuur) en de rechtsprekende macht 
(geschillencommissie en commissie van beroep). 
 
2) Krijgt Sportvisserij Nederland nu een bestuur van drie personen? 
Nee, met dit statutair bepaalde minimum behoudt het bestuur nog haar uitvoeringsmandaat. Een 
groter bestuur is echter gewenst om goed alle bestuurstaken te kunnen uitvoeren. De 
ledenvergadering bepaalt de gewenste omvang van het bestuur. 
 
3) Wordt de zeggenschap van de federaties minder als geen bestuursleden van hen meer in het 
landelijk bestuur zitten? 
Nee, het bestuur is slechts verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het door de leden goed 
gekeurde beleid binnen de door de leden goedgekeurde begroting. Het beleid en de begroting 
worden vastgesteld door de ledenvergadering waarin de federaties verreweg de meeste stemmen 
hebben en houden. Ook is de ledenvergadering betrokken bij de werving van bestuursleden, en 
benoemt en ontslaat zij de bestuursleden. 
 
4) Hoe wordt de inbreng en het belang van federaties binnen Sportvisserij Nederland geborgd? 
Een bestuur kan haar taak alleen blijven uitvoeren als zij hierbij zorgt voor voldoende draagvlak en 
consensus binnen de vereniging ofwel zeker ook bij de leden met de zwaarste stem, de federaties. 
Dit is in de taakomschrijving (huishoudelijk reglement) ook expliciet opgenomen. Bestuursleden 
worden naast deskundigheid mede geselecteerd op basis regionaal gespreid over Nederland 
woonachtig zijn. Tevens worden intensievere contactlijnen tussen de verschillende bestuursleden en 
de afzonderlijke federaties belegd. Daarnaast kunnen allerlei bijeenkomsten worden belegd om tot 
de gewenste communicatie, verbinding, inbreng en draagvlak te komen. 
 
5) Kunnen bestuursleden van federaties, specialistenverenigingen of hengelsportverenigingen 
landelijk bestuurslid worden? 
Ja, dit kan mits zij over de hiervoor benodigde deskundigheid beschikken, worden geselecteerd en 
worden benoemd door de ledenvergadering én mits zij dan direct hun bestuurlijke functie bij 
federatie, specialistenverenigingen of hengelsportvereniging beëindigen. 
 
 

Dubbel lidmaatschap van sportvissers 
 
6) Waarom een dubbel lidmaatschap van sportvissers bij Sportvisserij Nederland? 
Om voor heel Nederland geldend te kunnen optreden tegen sportvissers binnen de 
hengelsportorganisatie die zich ernstig misdragen en hiermee de gehele hengelsport schaden. Dit 
kan gaan om ernstige agressie of geweld tegen vrijwilligers en medewerkers in de 
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hengelsportorganisatie, misdragingen ten aanzien van vissen (dierenwelzijn) en ernstige schending 
van natuur en milieu. Dit alles is van groot belang voor de maatschappelijke acceptatie de 
hengelsport. 
 
7) Kan het bestuur van Sportvisserij Nederland nu zo maar sancties opleggen aan sportvissers? 
Nee, dit vergt een zorgvuldige procedure die moet voldoen aan allerlei vereisten. Hoor en wederhoor 
moet worden toegepast en er moet een mogelijkheid zijn tot beroep. Hiertoe worden een 
onafhankelijke geschillencommissie en een commissie van beroep ingesteld (rechtsprekende macht). 
Er moet worden voldaan aan privacy-vereisten en de hengelsportvereniging(en), waarvan de 
betreffende sportvissers lid is, worden altijd betrokken. 
 
8) Kunnen sportvissers nu rechtstreeks lid worden van Sportvisserij Nederland? 
Nee, sportvissers moeten altijd lid worden van een hengelsportvereniging! Dit is zo en blijft 
onveranderd. Rechtstreeks bij Sportvisserij Nederland kan niet.  
 
9) Wordt de positie van de hengelsportverenigingen door het dubbel lidmaatschap anders? 
De positie, taak en rol van de hengelsportvereniging verandert niet, evenals de verbinding tussen 
hengelsportverenigingen en sportvissers.  
Enkel wordt toegevoegd dat we nu gezamenlijk voor heel Nederland geldend kunnen optreden tegen 
sportvissers die zich ernstig misdragen en hiermee onze hengelsportorganisaties en de hengelsport 
schaden. 
 
10) Hoe vindt het dubbel lidmaatschap plaats? 
Door aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement van Sportvisserij Nederland dat 
sportvissers als lid van binnen de koepelorganisatie aangesloten hengelsportverenigingen hiermee 
ook automatisch (dubbel) lid worden van Sportvisserij Nederland en dat de verstrekte VISpas naast 
lidmaatschapsbewijs van de betreffende hengelsportvereniging ook het lidmaatschapsbewijs vormt 
van Sportvisserij Nederland. Bij de procedures rondom de distributie van de VISpas en op de VISpas 
zal dit worden opgenomen. 
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Bijlage B:  
Stemverhouding in ledenvergadering Sportvisserij Nederland  

(op basis ledental 2021; statuten artikel 20) 
 
Lid    Ledental   Aantal stemmen in ALV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Groningen-Drenthe    58.861     7 
Friesland     41.142     5 
Oost-Nederland    91.034   10 
Midden Nederland    61.723     7 
Midwest Nederland  159.947   10 
Zuidwest Nederland  199.986   10 
Limburg     45.738     6 
 
VNV          1 
DeKSN          1 
VNR          1 
 
Platform Sportvissers        1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal        59 
 

 


