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Bijstelling begroting 2014 

Activiteiten, toelichting en cijfers 

 

Activiteiten 

 

Uitvoering beleidsplan 

Ook in 2014 wordt uitwerking gegeven aan het beleidsplan Sterker Samen Werken 2010-2015. 

Hierbij gaat het om: 

-meer en beter viswater voor de aangesloten sportvissers; 

-het versterken van de hengelsportverenigingen met meer vrijwilligers en activiteiten voor de  

 sportvissers; 

-en meer samenwerking en afstemming tussen federaties en Sportvisserij Nederland om de  

 belangen van de sportvissers te dienen. 

 

Regulier 

Vele activiteiten zijn min of meer regulier. De uitgave van de bladen, VIS-TV, verkrijgen vrije 

publiciteit, websites, cursussen, wedstrijdorganisatie en verenigingsondersteuning. Hetzelfde geldt 

voor de belangenbehartiging, lobby in Den Haag, onderzoek en uitzet van vis, korte adviezen, 

inrichting en beheer van wateren, de uitgifte van de VISpas etc. 

 

Druk op visstand 

De nadruk zal in 2014 nog meer komen te liggen op schoner water, waterplantengroei, minder 

biomassa (vis) en ‘last but not least’ de ongereguleerde en ongecontroleerde (over)bevissing door 

de beroepsvisserij (en het zwakke optreden van de rijksoverheid bij de rijkswateren). 

 

Verdere ledengroei 

Ingezet wordt op verdere ledengroei om het draagvlak voor de organiseerde hengelsport nog meer 

te versterken en de jaarlijks stijgende kosten op te vangen zonder verhoging van de afdrachten 

voor de aangesloten sportvissers. Doel is 525.000 aangesloten sportvissers eind 2014 (VISpassen) 

en 80.000 Kleine VISpassen. De ledenadministratieservice zal aan meer verenigingen worden 

aangeboden en de online verkoop van VISpassen zal verder worden gestimuleerd. 

 

Ontwikkeling automatisering 

Het programma waarop de centrale ledenadministratie is gebaseerd, is meer dan tien jaar oud. 

Deze is aan vervanging toe en zal worden gemoderniseerd. Dit vergt een investering. 

Hetzelfde geldt voor de programmatuur waarop de websites zijn gebaseerd. Ook deze zal worden 

geactualiseerd en beter geschikt worden gemaakt voor gebruik op mobiele telefoons, tablets e.d. 

 

Studio VIS TV 

Het programma VIS TV op RTL is -al 19 jaar- van groot bewezen belang om de samenleving en 

sportvissers te bereiken. Het gebruik van het medium televisie is al uitgebreid begin 2014 met een 

nieuw eigen programma Studio VIS TV. Ook is de inzet dat het vijf uur durende live programma 

Fish ‘O’ Mania weer via RTL zal worden uitgezonden. 



 

Wereldkampioenschap vissen jeugd 

Als groot evenement zal het WK Vissen Jeugd eind juli in Assen worden georganiseerd. Dit is door 

de CIPS aan Nederland toegewezen. 

 

Nieuw beleidsplan 

Verder zal in 2014 worden gewerkt aan het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de periode 

2016-2020. Dit zal verlopen via drie deels samenhangende sporen: inhoudelijk waarbij de 

wedstrijden worden onderscheiden en organisatorisch. De opstelling zal in brede samenwerking 

met federaties, specialistenorganisaties, verenigingen / sportvissers en derden gebeuren. De 

besluitvorming zal in 2015 op de algemene ledenvergadering moeten plaatsvinden. 

 

 

Toelichting bijgestelde begroting 2014 

 

De financiële bijstelling van de begroting 2014 is beperkt en vooral gerelateerd aan voornoemde 

activiteiten. 

 

Baten 

1)  Inzet is de verkoop van 525.000 VISpassen (het resultaat in 2013 was 509.000 stuks) 

3+4)  Deze posten / activiteiten waren niet ingevuld ten tijde van de opstelling van de  

  meerjarenbegroting. 

8) Om meer machtigingen te verkrijgen en kosten van de keuze voor acceptgiro’s bij de  

  gebruiker te leggen is net als bij andere producten de kosten voor het gebruik van  

  acceptgiro met 3,50 euro administratiekosten verhoogd. 

 

Lasten 

33) Het bestuur heeft besloten in haar 81ste vergadering om de vaste onkostenvergoeding voor  

  de bestuursleden aangedragen vanuit de federaties te verhogen van 3.000 euro per jaar  

  naar 5.000 euro per jaar ingaande 2014. Reden is de intensievere vergaderfrequentie en de  

  hogere vereiste inzet buiten vergaderingen om. Voor de portefeuillehouders blijft de  

  vergoeding 5.000 euro per jaar en voor de voorzitter 10.000 euro per jaar. 

34) Via een symposium samen met andere recreantenorganisaties en Natuurmonumenten,  

  ondersteund door overheden, wordt bij bestuurlijk waterbeheer aandacht gevraagd ‘hoe  

  schoon we ons water willen?’. 

54) De landelijke publiekscampagne voor de VISpas wordt minder via radiospots en meer  

  online gedaan. Ook het nieuwe programma Studio VIS TV werd hiervoor gebruikt (62). 

62) Zie hierboven. 

64) De verhoging betreft de vernieuwing van de programmatuur. 

79) Betreft de bijdrage vanuit Sportvisserij Nederland voor de organisatie van het WK Jeugd  

  Zoet. Hiertegenover staat vrije publiciteit. 

84) Deze post is opgebouwd uit 2.395.000 euro lonen en salarissen, 325.000 euro sociale  

  lasten, 310.000 euro pensioenlasten en 195.000 euro overige personeelskosten. Er worden  

  geen stijgingen van de loonkosten vanuit de CAO voorzien (gelijkblijvende BBRA-schalen). 

85) De verhoging wordt deels veroorzaakt door afschrijving van het nieuwe programma voor de  

  centrale ledenadministratie (25% per jaar). 

 

Resultaat 

Het begrote resultaat is positief 145.000 euro tegenover 170.000 euro in de oorspronkelijke 

begroting. Sportvisserij Nederland heeft geen winstoogmerk en dit resultaat is voldoende om het 

eigen vermogen vanwege inflatie op peil te houden. 

 

 


