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          Agendapunt 7 

          10de Alg. Ledenvergadering 

          Sportvisserij Nederland 

          6 juni 2015 

Evaluatie beleidsplan 2010-2015  

Sterker Samen Werken    

 

Het is moeilijk om kort en bondig aan te geven wat er de afgelopen vijf jaar allemaal is gedaan en 

bereikt wat betreft het beleidsplan Sterker Samen Werken. Hiervoor kan het beste naar de 

jaarverslagen de afgelopen jaren van Sportvisserij Nederland en de federaties worden verwezen. 

Daarbij is ook 2015 nog niet ten einde. 

 

Hoofdconclusie is echter dat door Sportvisserij Nederland en de federaties heel veel van het 

beleidsplan is gerealiseerd, op alle thema’s. Deels betreft het min of meer regulier werk. Hier kan de 

ontwikkeling worden beschreven en/of meetbaar worden weergegeven. Deels gaat het om specifieke 

acties als bijvoorbeeld een wetswijziging, waarvan het resultaat kan worden geduid. 

 

In het bijgevoegde beleidsplan Sterker Samen Werken 2010-2015 is bij de acties met een kleurcode 

de stand van zaken aangegeven. Groen is gerealiseerd, oranje loopt (is vaak ook regulier werk) en 

rood is niet gelukt. 

 

Resultaten 

Onderstaand zijn per hoofdthema de belangrijkste resultaten weergegeven en waar mogelijk 

gekwantificeerd. 

 

De sportvisser als klant meer bieden 

Meer wateren via de VISpas bevisbaar 

-de wateren uit de Federatieve Lijsten zijn ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 

-belangrijke wateren als de Limburgse Maasplassen, de Loosdrechtse Plassen, Twentekanalen,   

 Braassemermeer, grote delen Reeuwijkse Plassen, wateren BSAE Eindhoven, Bommelerwaard, grote  

 delen van Linge, wateren Noordwest Overijssel, veel gemeente- en verenigingswateren zijn  

 ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 

-de bevissingsvoorwaarden in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren zijn vanaf 2013 verminderd en  

 meer geüniformeerd. 

-de tegen betaling verkrijgbare extra toestemmingen op de VISpas voor het nachtvissen en het  

 gebruik van een derde hengel zijn vanaf 2013 landelijk gerealiseerd en de verkregen federatieve  

 inkomsten hieruit worden overgemaakt naar de federaties. 

-de vismogelijkheden, die de Gezamenlijke Lijst van Viswateren biedt, zijn digitaal op kaart te  

 raadplegen (incl. bevissingsvoorwaarden) via de app VISplanner. Ook is een groot deel van de  

 wateren die alleen met een VISpas van een specifieke vereniging mogen worden bevist via de app  

 zichtbaar.  

-de app VISplanner is vanaf 2015 rechtsgeldig (aanpassing Visserijwet gerealiseerd) en kan in het  

 veld als alternatief worden gebruikt voor de papieren Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 

-Visserijwet regelingen zijn vanaf eind 2012 vereenvoudigd (uniformering diverse minimummaten en  

 gesloten tijden, worm mag het hele jaar als aas worden gebruikt en de meerval is onder de  

 Visserijwet geplaatst). 

Verbeteren van de visstand 

-inzake vergroten kennis over vis en sportvissers zijn o.a. diverse factsheets opgesteld, uitgebreid is  

 literatuur onderzoek naar de karper gedaan (karpernota), vliegtuigtellingen en enquêtes naar het  

 gebruik van wateren door sportvissers zijn uitgevoerd en diverse onderzoeken zijn gedaan  

 bijvoorbeeld naar het voorkomen van de meerval in de Westeinderplassen, naar kwabaal, aal, en  

 haaien en roggen, naar het beheer van waterplanten en het beluchten, mengen en bijvoeren  



2 

 

 visvijvers. Via o.a. VISionair wordt de kennis verspreid. 

-wat betreft natuurlijke inrichting van wateren is vooral veel gedaan aan de aanleg van vispassages.  

 Verder is in 2014 het besluit genomen dat de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan.  

-diverse herintroducties vinden plaats of gaan plaatsvinden (zeeforel, steur, kwabaal). Door federaties  

 is meegewerkt aan het project Paling over de Dijk. Uitzetprojecten van karper worden uitgevoerd. 

-invoering van actief biologisch beheer als beheermaatregel is in 2010 in de kiem gesmoord. 

-er is onderzoek samen met federaties gedaan en er zijn maatregelen genomen om predatie van vis  

 door aalscholvers tegen te gaan (kruiskarper, gaaskooien, geluid). 

-aanleg van een waterkrachtcentrale in de Grensmaas bij Borgharen is in 2012 verhinderd. Het beleid  

 van het ministerie I&M inzake vissterfte door waterkracht is aangescherpt. 

-internationaal beleid van de EU (2015) moet gaan zorgen voor herstel van het zeebaarsbestand. 

-opstarten van grote projecten als Vismigratierivier Afsluitdijk, Droomfonds Haringvliet,  

 zeeforelproject Lauwersmeer. 

Bereikbaarheid / toegankelijkheid van wateren 

-via o.a. vliegtuigtelling zijn visstekken geïnventariseerd, zodat de waterbeheerder hier wat betreft  

 toegankelijkheid rekening mee kan houden bij zijn beleid. 

-via het Fonds Sportvisserijvoorzieningen zijn de afgelopen vijf jaar bij federaties en  

 hengelsportverenigingen 986 vissteigers/stoepen (waarvan 31 speciaal voor minder validen), 12  

 clubgebouwen, 3 visbotenhavens en 2 openbare trailerhellingen mede gerealiseerd. 

Uitbreiden opleiding, begeleiding en stimulering sportvissers 

-de maandelijkse oplage van Het VISblad is toegenomen van 84.753 stuks november 2010 naar  

 100.241 stuks november 2014. Het doel was 100.000. Restyling Het VISblad in maart 2015. 

-aantal bezoeken aan websites van Sportvisserij Nederland nam toe van 1,7 miljoen in 2010 naar 2,5  

 miljoen in 2014. 

-vernieuwing websites federaties en Sportvisserij Nederland in 2014/2015. 

-invoering app’s Vissengids in 2011 en in 2012 MijnVISmaat en VISplanner (totaal eind 2014 350.000  

 downloads). 

-Stekkie Magazine ging ieder kwartaal naar circa 45.000 jeugdVISpas- en vergunninghouders. 

-maart 2015 hebben we 459 video’s op You Tube staan. 

-naast Vis-TV in 2014 Studio Vis-TV gestart. Vanaf 2013 Fish ‘O’ Mania live op RTL7. 

-lokaal kunnen we de (toename in) activiteiten van de hengelsportverenigingen nog niet meten. 

Versterken imago van de hengelsport in de samenleving 

-Vis-TV, veel vrije publiciteit rond WK’s in Nederland, film V.I.S.S.E.N., specials in De Telegraaf,  

 publiekscampagne VISpas. 

-wedstrijden  

 Wereldtitels: 2010 Kust Jeugd ind, 2011 Dames Zoet ind, 2012 Kust Jeugd team en ind ,  

 Kust dames en Heren team, Feeder team, 2014 Zoet Senioren team, Kust Jeugd team. 

 Organisatie WK’s in Nederland: 2012 Kust Dames en Heren, Dames Zoet, 2014 Jeugd Zoet. 

-aansluiting bij NOC*NSF per 2013. 

-intensivering samenwerking met natuurorganisaties. 

-publicatie vijf SportvisseReisgidsen ter bevordering toerisme. 

-implementatie FAO-gedragscode Hengelsport en welzijn vis in 2011. 

 

Versterken hengelsportverenigingen 

-aantal aangesloten verenigingen is afgenomen van 880 eind 2010 naar 838 eind 2014. 

Ledenwerving 

-aantal aangesloten sportvissers / VISpashouders bij de verenigingen / federaties is toegenomen van  

 465.000 eind 2010 naar 524.150 eind 2014 (groei 16,5%). 

-aantal jeugdVISpashouders is gestegen van 26.739 in 2010 (5,8% van alle VISpashouders) naar  

 41.397 eind 2014 (7,9%). Doel was 10% eind 2015. 

-toename vislessen op basisscholen van 75 in 2010 naar 380 in 2014. Het doel is 400 in 2015. 

-het percentage vrouwen onder de aangesloten sportvissers ligt nog steeds rond de 4% (wel bij een  

 gestegen ledental). Het doel was 10% eind 2015. 

-aantal vertegenwoordigde sportvissers door Sportvisserij Nederland (incl. Kleine VISpashouders is  

 toegenomen van 569.500 eind 2010 naar 595.500 eind 2014 (groei 4,5 %). 
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-eind 2014 online VBL verkoop door 210 hengelsportverenigingen (start in 2013). 

-aan circa 150 verenigingen ledenwerffolders geleverd met indruk eigen gegevens en/of  

 omzettingsactie Kleine VISpas gedaan. 

-pilot service ledenadministratie startte in 2010 met 2 verenigingen. In 2015 doen 110 verenigingen  

 mee met totaal ruim 190.000 leden. Daarnaast verzorgt federatie GrDr ook de ledenadministratie  

 voor enkele tientallen van haar verenigingen. 

-het lidmaatschappen op machtiging (automatische incasso) is gestegen van 101.672 in 2010  

 (21,9%) naar 227.603 per april 2015 (45,1%). Het doel was 75% eind 2015. 

Vergroten binding met leden 

-cursussen voor vrijwilligers zijn gratis en ze zijn uitgebreid met Viswaterbeheer (2013) en Beter  

 besturen (2014). 

-een uitgebreide kennisbank (verenigingsservice) is op www.sportvisserijnederland.nl gerealiseerd. 

-vanaf de introductie in 2011 zijn eind 2014 bij 295 verenigingen websites gerealiseerd. Het doel  eind  

 2015 is 500. 

Handhaving gedrag sportvissers 

-aantal opgeleide actieve verenigingscontroleurs uitgebreid van 959 in 2010 naar 1.264 eind 2014 en  

 federatieve boa’s van circa 100 in 2010 naar 140 eind 2014. Doel was groei met 10% eind 2015. 

-registratiesystemen aantal en aard van controles gerealiseerd (BRS en RCS). 

Uitbreiden public relations naar lagere overheden en instanties 

-contacten op bestuurlijk (minister/staatssecretaris) en ambtelijk niveau door Sportvisserij Nederland  

 met ministeries EZ en I&M. 

-lobby bij Tweede Kamer (commissies visserij, natuur en water) en Europese Commissie (EAA). 

-steun Water Natuurlijk in waterschapsverkiezingen (2015: 90 zetels waarvan 14  

 sportvisserijkandidaten). 

-versterking samenwerking met natuur-, recreatie en sportorganisaties. 

-in circa zes provincies contacten door federaties en Sportvisserij Nederland op bestuurlijk niveau  

 (gedeputeerden). 

-in circa 40 kwesties dierenwelzijn gemeentelijk niveau betrokken geweest. 

 

Verstevigen en meer samenwerking regionale en landelijke organisaties 

Versterking regionale inzet 

-er is meer overleg tussen federaties. De federatie Midwest Nederland (fusie) is gerealiseerd. 

-het aantal medewerkers bij de federaties is toegenomen van circa 23 in 2010 naar 38 begin 2015. 

-de activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, visstandbeheer, controle, jeugd en  

 communicatie zijn bij de federaties fors uitgebreid. 

Versterking landelijke belangenbehartiging en beleidsvorming 

-de bestuurssamenstelling van Sportvisserij Nederland is in 2011 aangepast. Alle federaties zijn hierin  

 thans vertegenwoordigd. 

-eind 2014 is een gezamenlijk overleg gestart over de ontwikkeling van de gehele organisatie. 

-er vindt jaarlijks divers bestuurlijk overleg tussen federaties en Sportvisserij Nederland plaats,  

 evenals thematisch overleg inzake handhaving, jeugd en wedstrijden. 

-in brede betrokkenheid en overleg heeft vanaf 2014  het proces plaatsgevonden om te komen tot een  

 nieuw beleidsplan 2016-2020. 

Versterking samenwerking beroepskrachten 

-er is veel contact en samenwerking tussen beroepskrachten van federaties en Sportvisserij  

 Nederland. 

-maandelijks vindt een beleid verkennend, activiteiten afstemmend en informatie uitwisselend overleg  

 plaats tussen beroepskrachten van federaties en Sportvisserij Nederland. 

-jaarlijks is er een gezamenlijk personeels-dagje-uit. 
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Niet gerealiseerd 

 

-gezamenlijk alternatief voor ‘uitwisseling om niet’ inbreng wateren in Gezamenlijke Lijst van  

 Nederlandse Viswateren. 

-meer uniformeren structuren, regelingen, afdrachten e.d. bij federaties en Sportvisserij Nederland. 

-fonds verwerving visrechten beroepsvisserij. 

Redenen: 

Hiervoor was de verscheidenheid binnen de organisatie nog te groot en het draagvlak voor 

afstemming nog te gering. Het budget van het fonds is ten behoeve van het doel verkrijging 

visrechten overgemaakt naar de federaties naar rato van hun ledental. 

 

-vier grote federatieclusters in Nederland. 

Redenen: 

Deze behoefte werd binnen de organisatie onvoldoende gevoeld, waarbij ook de regionale 

verscheidenheid een rol speelt. 

 

-landelijk sanctiereglement aangesloten sportvissers; er zijn wel wettelijke regelingen en sancties. 

Redenen:  

De organisatiestructuur biedt thans onvoldoende mogelijkheden. De sportvissers zijn enkel lid van de 

hengelsportverenigingen. Zij kunnen binnen het verenigingsrecht statutair sancties opleggen. Gezien 

de wettelijke regelingen en de voorwaarden in de VISpas bestaat er echter een werkbare situatie. 

 

-invoering wettelijk document voor zeesportvissers. 

Redenen: 

Hiervoor bestaat nog steeds onvoldoende politiek draagvlak. Dit is een kwestie van lange adem.  

 

-meer natuurlijk peilbeheer wateren. 

Redenen: 

Wat betreft waterbeheer heeft dit verregaande consequenties. De voordelen komen wel steeds meer 

in beeld. 

-toename percentage vrouwen in hengelsport. 

Redenen: 

Dit vereist deels een cultuuromslag en vergt mogelijk tien tot vijftien jaar (vergelijk KNVB). Geleidelijk 

opbouwen. Met regelmaat laten zien dat vrouwen vissen. Absoluut is het aantal vrouwelijke 

VISpashouders toegenomen, relatief gezien niet. 

 

-acties meer deelname allochtonen in hengelsport. 

Redenen: 

Hier is niet op ingezet. Mogelijk worden er te weinig kansen gezien of is het niet duidelijk hoe we dit 

als hengelsportorganisatie moeten aanpakken. En dit met de gedachte dat andere acties (bijv. jeugd) 

zinvoller waren. 

 

-deelname aan regionale en landelijke wedstrijden is niet toegenomen. 

Redenen: 

Hier is te weinig op ingezet. 

 

Veel van voorgaande punten komen impliciet (proces organisatie ontwikkeling) of expliciet 

(beleidsplannen ‘Naar buiten!’ en ‘Als team naar de top’) in de periode 2016-2020 weer aan de orde.  


