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Uniformering afdracht jeugdVISpas 

 

In het beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 2010-2015, dat door alle leden is geaccordeerd in de 

algemene ledenvergadering op 5 juni 2010, staat als één van de acties het meer uniformeren van 

federatieve structuren, afdrachten, regelingen en activiteiten, waardoor meer gelijkvormigheid 

ontstaat, mogelijke onderlinge concurrentie wordt vermeden, en samenwerking en uitwisseling 

worden bevorderd. 

 

In het toen ook goedgekeurde deelbeleidsplan jeugd ‘Jong geleerd is oud gedaan’ is dit verder 

uitgewerkt en aangegeven dat het de voorkeur verdient om binnen de aangesloten verenigingen 

over te gaan tot een vaste lidmaatschapsprijs voor de jeugdVISpas. Redenen zijn: eenduidigheid, 

helderheid, communiceerbaarheid, betaalbaarheid, aantrekkelijkheid en een goede geleidelijke 

overgang van de jeugdVISpas naar de VISpas. 

 

In het beleid is ook geconcludeerd dat we als hengelsport voor de jeugd meer kosten mogen 

maken dan het direct opbrengt, ofwel investeren in de toekomst. 

 

In het landelijk jeugdoverleg, bestaande uit bestuurders / beroepskrachten van federaties en 

Sportvisserij Nederland, is de afgelopen twee jaar aan de uitwerking van deze actie gewerkt. 

Voordelen en mogelijkheden zijn besproken, en de kosten van het jeugdwerk, lidmaatschapsprijzen 

en federatieve afdrachten voor de jeugd zijn geïnventariseerd. Betrokkenen hebben hiervan 

verslagen gehad. 

 

De tarieven voor de jeugdVISpas bij hengelsportverenigingen bleken sterk te verschillen, evenals 

de federatieve afdrachten voor de jeugd. Deze waren dikwijls ook weinig gerelateerd aan de kosten 

die men voor de jeugd maakt. Het bleef echter moeilijk na twee jaar de kosten van het jeugdwerk 

‘goed boven water’ te krijgen (derhalve moeten deze als indicatief worden gezien). 

 

Organisatie Kosten jeugdwerk 2012/2013 € Afdracht jeugd € Inkomsten jeugd € 

SNL  400.000    3,50   140.000 

GrDr    35.000    3,75       8.000 

FR      5.000    7,25     12.000 

ONL    20.000    1,21     10.000 

MNL      5.000    2,50     10.000 

MWN    25.000    2,75     35.000 

ZWN    40.000    2,75     30.000 

LB      5.000    1,75       3.000 

 

Over het standaardiseren van de verenigingsprijs gaan we niet. Hierin zijn de verenigingen 

autonoom, maar kunnen we wel een dringend richtinggevend advies uitbrengen. 

 

Wat betreft de behoorlijk verschillende federatieve afdrachten voor de jeugd zouden we wel 

gezamenlijk een afspraak kunnen maken (en waarom zou de federatieve jeugdafdracht ook voor 

kinderen per provincie of regionaal gebied verschillend moeten zijn?). Hiermee kunnen we een 

eerste stap zetten voor het harmoniseren van de prijs voor de jeugd en kunnen we een voorbeeld 

naar de verenigingen geven. 



 

Mogelijk gaat een gezamenlijk besluit voor sommige federaties te ver (gezien de discussie in het 

bestuurlijk vooroverleg over de algemene ledenvergadering op 16 april jl.). In dat geval wordt het 

een dringend advies, waarbij het landelijk bestuur vindt dat de leden dit allemaal zouden moeten 

volgen in het belang van de jeugd, de helderheid binnen de organisatie en het nakomen van eerder 

genomen besluiten in het door iedereen geaccordeerde beleidsplan. 

 

Het voorstel is vanaf 2016: 

-alle federatieve afdrachten voor de jeugdVISpas te brengen op 2,50 euro (dringend advies); 

-en een laagdrempelige totaalprijs van maximaal 15 euro te adviseren aan de  

 hengelsportverenigingen. 

 

Voorstel bestuur: -bespreken uniforme federatieve jeugdafdracht ad 2,50 euro en  

     adviseren maximum prijs van 15 euro aan hengelsportverenigingen  

     voor de jeugdVISpas / lidmaatschap vanaf 2016. 

     -nemen besluit.  

 

 

 


