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        Agendapunt 5.2. 
        6de Alg. Ledenvergadering 
         Sportvisserij Nederland 
         4 juni 2011 
 
 

Bijstelling begroting 2011 en begroting 2012 

Onderstaand volgt een overzicht van de doelstellingen en belangrijkste geplande activiteiten in 
2011. Verder zijn de bijstellingen van de begroting 2011 toegelicht. 

In bijlage A zijn weergegeven de baten en lasten betreffende: 
  - het resultaat over 2010 
  - de goedgekeurde begroting 2011 (ALV 05/06/10) 
  - de bijgestelde begroting 2011 
  - de goedgekeurde begroting 2012 (ALV 05/06/10) 
 
Voor 2013 is door het bestuur geen begroting opgesteld, omdat dit wordt gezien als taak voor het 
nieuwe bestuur. Dit zou in de tweede helft van 2011 kunnen gebeuren. Dan kunnen ook de 
afdrachten voor 2013 worden bezien. 
 
In bijlage B is een overzicht weergegeven van de ontwikkeling vanaf 2000 van het ledental, de 
afdrachten en het vermogen van de Sportvisserij Nederland en haar voorganger NVVS. 

 

1. Doelstellingen en activiteiten in 2011 
 
In 2011 zal verder uitwerking worden gegeven aan het vastgestelde sportvisserij beleidsplan 
‘Sterker Samen Werken’ voor de periode 2010 – 2015 . 
 
Centrale thema’s hierin zijn de sportvissers als klant nog meer te dienen, de rol en het 
functioneren van de hengelsportverenigingen verder te versterken en de maatschappelijke 
positie van de hengelsport naar de samenleving en relevante organisaties en instanties uit te 
bouwen. Voorts wordt ingezet om de samenwerking, communicatie en afstemming tussen de 
landelijke en regionale organisaties te verstevigen. 
 
 

Verbeteren vismogelijkheden 
 
VISpas en Lijsten van Viswateren 
 
Via overleg en samenwerking met de federaties zal weer worden ingezet op verdere uitbreiding 
van het aantal viswateren in de Landelijke Lijst van Viswateren. Soms zullen hiervoor financiële 
vergoedingen nodig zijn. Mogelijk doen zich in 2011 ook gelegenheden voor tot uitkoop van 
beroepsvissers (binnen deze sector vinden thans grote veranderingen plaats), waar dan 
gezamenlijk door de federaties en Sportvisserij Nederland op moet worden ingespeeld. 
Sportvisserij Nederland kan hiertoe putten uit de Bestemmingsreserve Verwerving Visrechten. 
 
Via de website www.sportvisserijnederland.nl zullen door het jaar heen nieuwe uitbreidingen 
toegankelijk worden gemaakt voor de sportvissers. Ook zal worden gewerkt aan een applicatie om 
www.visplanner.nl (op kaart aangegeven waar mag ik vissen met de VISpas, wat zijn 
voorwaarden, waar liggen trailerhellingen e.d.) voor raadpleging met mobiele telefoons geschikt te 
maken. 
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Samen met de federaties zal in 2011 worden gekeken hoe de nachtVISpassen kunnen worden 
geüniformeerd en via de VISpas voor heel Nederland de komende jaren kunnen worden 
aangeboden, waarbij de huidige inkomstenstroom voor de federaties gewaarborgd blijft. 

Voorts is Sportvisserij Nederland bezig om in samenspraak met het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie de Visserijwet te vereenvoudigen en de mogelijkheden voor de 
sportvissers te verruimen (o.a. opheffen gesloten tijd voor de worm als aas, opname van de 
meerval in de Visserijwet en stroomlijning van diverse gesloten tijden en minimummaten). 
 
Viswater en visstand 
 
Via belangenbehartiging, het ontwikkelen van visies (o.a. sportvisserij visie Deltawateren), 
overleg met relevante instanties, het Vissennetwerk en voorlichting middels het magazine 
VISionair zullen waterbeheerders en beleidsmakers worden geïnformeerd over de sportvisserij en 
wensen ten aanzien van water en visstand. 
 
Informatie over inrichting en beheer van viswateren zal worden geactualiseerd en digitaal worden 
ontsloten. 
 
Het door het ministerie EL&I gesubsidieerde project extra VBC ondersteuning zal in 2011 
worden afgerond.  
 
Via visstandonderzoek en een veertigtal Kort Advies projecten zullen hengelsportverenigingen en 
federaties worden geholpen hun viswateren te verbeteren. 
 
De inzet van sportvissers om visstandgegevens te verkrijgen via hengelvangstregistratie kan 
voor hengelsportorganisaties en waterbeheerders waardevolle informatie opleveren. Het 
programma en de programmatuur hengelvangstregistratie zal in 2011 verder worden ontwikkeld. 
 
Ook in 2011 zullen aangesloten hengelsportorganisaties weer projecten kunnen indienen voor 
subsidie uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden. 
 
Ingezet wordt om meer tot uitzet van gekweekte vis (blankvoorn, kruiskarpers) te komen in 
plaats van elders door beroepsvissers weggevangen pootvis. Ook zullen hengelsportverenigingen 
worden geholpen om in hun visvijvers de visstand via de aanleg van gaaskooien meer bescherming 
te bieden tegen aalscholvers. 
 
Via projecten wordt gewerkt aan herstel van de visstand (herintroductie van salmoniden en 
kwabaal in beken, herintroductie van de elft in het Rijnsysteem, aalreservaten, onderzoek e.d.). 
Internationale samenwerking en afstemming is hierbij meestal wezenlijk (o.a. EAA, buurlanden). 
Een belangrijk internationaal project in deze is ook Living North Sea, waarbij in kaart wordt 
gebracht en beproefd hoe de wateren rond de Noordzee verder kunnen worden verbeterd voor 
salmoniden. 
 
Belangenbehartiging en juridische acties -kan om behoorlijke kosten gaan- om bedreigingen van 
de visstand en vismogelijkheden tegen te gaan zullen steeds belangrijker worden (o.a. 
Haringvlietsluizen op een kier, de aanleg van waterkrachtcentrales, actief biologisch beheer en 
beheervisserijen, Natura 2000, overbevissing, staand wantvisserij, quota zeevisserij, Europees 
zeevisserijbeleid). Krachtenbundeling met andere (natuur, milieu en recreanten) organisaties is 
hierbij wezenlijk. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan het aalplatform, zalmplatform, de European 
Anglers Alliance en de Regionale Advies Commissie Noordzee, waarbij Sportvisserij Nederland een 
voortrekker is. 
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Om landelijk meer actuele kennis te verkrijgen zal in 2011 een gezamenlijk onderzoek (middels 
een logboekmethode) van IMARES en Sportvisserij Nederland naar de deelname, het gedrag en de 
vangsten van sportvissers worden afgerond. Ook regionaal diverse sportvisserij onderzoeken 
gedaan. 
 
Voorts is Sportvisserij Nederland nauw betrokken bij de evaluatie van de implementatie van de 
Kader Richtlijn Water in Nederland en de eventuele aanpassing van de zogenaamde 
vismaatlatten. 
 
 

Informatie naar sportvissers en samenleving 

 
De communicatie via VIS-TV, andere televisieprogramma’s, Het VISblad, Stekkie Magazine, 
de websites, beurzen, folders en free publicity zal in 2011 worden voortgezet en zo mogelijk 
worden uitgebouwd. Nadruk hierbij ligt op de fraaie vismogelijkheden die Nederland biedt, wat 
sportvissers beweegt, nieuwe vismogelijkheden en vistechnieken, en voorlichting over de VISpas 
en gedragsregels. De jeugd vormt blijvend een speerpunt. Viscursussen van 
hengelsportverenigingen en vislessen op basisscholen vormen hierbij een belangrijk instrument. 
 
Verantwoord omgaan met de gevangen vis behoort voor sportvissers vanzelfsprekend te zijn en is 
voor het imago van de sportvisserij naar de samenleving van groot belang. In dit kader zullen de 
Nederlandse gedragsregels in 2011 worden getoetst aan de Europese richtlijn zoals opgesteld door 
de EIFAC/FAO. Vervolgens zal aan de geactualiseerde ‘Sportvisserij gedragscode welzijn vis’ 
naar de sportvissers extra aandacht worden besteed via de hengelsportmedia. 
 
 

Ledenwerving 

 
Voor 2011 is het doel te komen tot 480.000 aangesloten sportvissers (een groei van 15.000 
personen) en de uitgifte van minimaal 95.000 Kleine VISpassen. De landelijke 
publiciteitscampagne ‘Vissen? Altijd de VISpas mee!’ zal hiertoe worden vernieuwd (‘Ik VISpas 
als …’). Via radiospots, banners op veel bekeken websites, raamstickers bij hengelsportwinkels en 
free publicity zal reclame voor de VISpas worden gemaakt.  
 
Verder bestaat de gelegenheid voor hengelsportverenigingen om gratis de folder ‘Ga toch vissen’ 
(ingedrukt met verenigingsgegevens) bij Sportvisserij Nederland te bestellen, welke zij huis-aan-
huis kunnen verspreiden of bij andere promotie acties kunnen gebruiken. In het gebied van diverse 
hengelsportverenigingen zullen houders van een Kleine VISpas worden aangeschreven om over 
te stappen op het lidmaatschap van betreffende hengelsportvereniging.  
 
Ook zal publiciteit richting watersporters worden gemaakt (o.a. via beurs HISWA, in 
watersportmagazines, op websites en bij jachthavens). Tevens wordt ingezet naar vissende 
kinderen om een jeugdVISpas aan te schaffen (advertenties, websites, Stekkie Magazine e.d.). 
Verenigingen zullen worden gestimuleerd en ondersteund om op Nationale Hengeldag (zaterdag 
28 mei) promotie activiteiten te organiseren. Ook de presentatoren van VIS-TV (Ed Stoop en Marco 
Kraal) zullen hiervoor worden ingezet. 
 
Naar grote hengelsportverenigingen zullen tegen betaling van de kostprijs extra 
ledenadministratieservices worden aangeboden. Inzet hierbij is o.a. tot meer machtigingen voor 
automatische incasso van de lidmaatschapsgelden te komen, waardoor inspanningen en kosten 
worden verlaagd en leden meer worden vastgehouden (ledenwinst). 
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Vergroten betrokkenheid en binding met leden 
 
Een aantrekkelijke hengelsport is mede gebaseerd op de activiteiten van de 
hengelsportorganisaties. Waar mogelijk wordt ingezet om deze activiteiten te stimuleren en te 
ondersteunen. In dit kader worden door Sportvisserij Nederland samen met de federaties ook in 
2011 weer tal van cursussen georganiseerd en zal de kennisbank op de website van 
Sportvisserij Nederland verder worden uitgebouwd. 

Via voorlichtingsavonden over water- en visstandbeheer zal worden getracht vrijwilligers op dit 
terrein bij de hengelsportverenigingen te stimuleren en informeren. 
 
De in 2010 ontwikkelde formats voor websites van hengelsportverenigingen zullen in 2011  bij 
minimaal 100 verenigingen worden uitgevoerd. 
 
Het forse pakket van nationale wedstrijden en afvaardigingen naar internationale wedstrijden zal 
in 2011 ook weer door Sportvisserij Nederland worden gerealiseerd. Dit pakket zal o.a. worden 
uitgebreid met een topcompetitie voor veteranen en voor de feedervisserij. 
 
 

Sturing en handhaving 
 
Voor het aanzien van de sportvisserij in de samenleving en het ledental van de 
hengelsportvereniging is handhaving van de visserijregels essentieel. Via opleiding van 
opsporingsambtenaren en vrijwilligers van verenigingen tot hengelsportcontroleur draagt 
Sportvisserij Nederland hier in intensieve samenwerking met de federaties aan bij. Ook financieel is 
het Fonds BOA Ondersteuning hiervoor van belang. In 2011 zal net als in 2010 ongeveer 
150.000 euro uit dit fonds aan de federaties voor de ondernomen controle-inspanningen worden 
uitgekeerd. 
 
 

Versterking landelijke en regionale samenwerking 
 
In 2011 zal conform het beleidsplan de bestuurssamenstelling van Sportvisserij Nederland 
worden vernieuwd. De voorzitters van de federaties zullen hierin een plaats krijgen om de 
communicatie, afstemming en samenwerking te versterken. Ook zullen bijeenkomsten met de 
federatieve contactpersonen jeugd, controle en wedstrijden worden georganiseerd. Verder zal 
iedere twee maanden overleg met de federatieve beroepskrachten plaatsvinden. 
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2. Toelichting bijgestelde begroting 2011 

 
De begroting voor 2011 is minimaal bijgesteld.  
 
De begroting is gebaseerd op een groei van de VISpassen naar 480.000 stuks, te weten 430.000 
VISpassen (2010: 419.000 stuks), 30.000 jeugdVISpassen (2010: 27.000 stuks), 5.000 
zeeVISpassen (2010: 4.000 stuks) en 15.000 extra VISpassen )2010: 15.000 stuks). 
 
De beperkte bijstellingen betreffen: 
-regel 31: lagere rente inkomsten vanwege de thans geldende rentes. 
-regel 45: hogere kosten vanwege nieuwe programmatuur hengelvangstregistratie. 
-regel 61: bijstelling wegens beperkte kostenstijging. 
-regel 62: bijstelling wegens beperkte kostenstijging. 
-regel 63: hogere kosten vanwege applicaties voor mobiele telefoon.  
-regel 66: bijstelling aan actuele kosten. 
-regel 67: lagere kosten vanwege weglaten informatieflap en lager uitonderhandelde drukkosten. 
-regel 82: bijstelling vanwege iets hogere sociale lasten. 
 

 
 
Voorstel bestuur: -instemmen met de activiteiten en bijgestelde begroting 2011. 
   -de begroting 2012 is reeds vastgesteld op ALV d.d. 05/06/10.
   -vaststellen ongewijzigde afdrachten 2012: 

VISpas € 14,00  extra VISpas  €   3,50 
jeugdVISpas €   4,50  Kleine VISpas  € 10,50 
zeeVISpas €   4,50  Spec. org.  € 500,00 

 
 

 
 
 

 
 


