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___________________________________________________________________________________________ 
 
VERSLAG 
van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 19 november 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor 
van de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 Aanwezig  waren: Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Handhaving, Ph Jeugd, Ph Wedstrijden,  
    Ph Water & Vis en Directeur. 

 
                 
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering.  
Toegevoegd wordt onder 4b: beleidsplan wedstrijden 
2016-2020 van Sportvisserij Nederland.  

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

PH Handhaving geeft aan dat het idee is geopperd om een 
jeugdraad aan te stellen. Doel: info vergaren en mensen al 
op jonge leeftijd bij het bestuur(en) te betrekken. 
Voorzitter onderschrijft dit en voegt toe dat dit landelijk 
ook aan de orde is. PH Water &Vis geeft aan dat de KSN 
dit al heeft. Projectplan wordt opgezet door de PH’s Jeugd 
en Handhaving met ondersteuning van kantoor en 
afstemming met  Sportvisserij Nederland.Terugkoppeling 
in januari. 

 
 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

De memo’s  a. Evaluatie en afsluiting monitoring 2014 en 
b. Ruim Baan voor Vissen-bijeenkomst 27-11 te Den 
Helder worden ter kennisgeving aangenomen. 
 

 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
   WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

a. Mondelinge toelichting bezoek wedstrijdtraject kanaal 
Veendam-Musselkanaal. 
Het traject is met waterschap Hunze en Aa’s bekeken. De 
directeur gematigd positief over de tot dusver bereikte 
resultaten. Met name het parkeren van auto`s op de dijk 
blijft een probleem. Het bestuur geeft aan 40 tot 50 
steigers mee te willen financieren in het meest 
toegankelijke gedeelte van het traject die tevens voor 
recreatief gebruik geschikt moeten zijn. Uitbreiding tot 
100 steigers is vooral aan Sportvisserij Nederland.  
 
b. Sportvisserij Nederland Beleidsplan Wedstrijden 2016-
2020. 
Voorzitter verzoekt het bestuur en medewerkers vragen en 
opmerkingen over en op het plan aan kantoor door te 
geven die deze vervolgens bundelt. 
PH Wedstrijden geeft aan dat hij zich niet serieus 
genomen voelt door de makers van het plan. Dit leeft ook 
elders in het land. 
Voorzitter deelt mee dat hij dit reeds in het bestuur van 
Sportvisserij Nederland kenbaar heeft gemaakt. Hier is 
verbetering toegezegd. 
PH Handhaving vraagt zich af of een en ander nog 
meegenomen kan worden in het algemene beleidsplan, dit 
gezien de beperkte tijd. 
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5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

a. Mondelinge update Beersterdiep. 
Directeur deelt mee dat de gemeente Oldambt 5 verbods-
borden heeft geplaatst bij de toegangen tot het diepje. Er 
wordt verbaliserend opgetreden.  
In april zal er een evaluatie met de gemeente plaats-
vinden. Aan bod komt dan in ieder geval de communicatie 
tussen gemeente en buurtbewoners en de communicatie 
tussen verenigingen en leden. 

 

   
6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 
 
 
 
 

a. Samenwerking Het Drentse Landschap inzake de Hunze.  
Bureau LinkIt heeft in opdracht van Het Drentse Land-
schap (HDL) het samenwerkingsproject (gericht op meer 
betrokkenheid van de hengelsport bij de Hunze en 
verbetering van recreatief medegebruik in de nieuwe 
natuur) met de federatie uitgewerkt. Het bestuur gaat 
hiermee akkoord, ook wat betreft de financiën. De 
federatie draagt 10.000 euro bij. Van belang is dat de 
hsv’s in het Hunzedal bij het project worden betrokken en 
geïnformeerd. De basis van het project wordt gelegd door 
federatie en HDL. Van hieruit kan het project worden 
uitgebouwd met het waterschap en andere organisaties. 
De federatie dient de credits te behouden van de in het 
plan genoemde items die zij reeds uitvoert. PH Jeugd 
voegt toe dat mogelijke subsidies in het oog moeten 
worden gehouden. 
 
b. Kapernotitie 
Het bestuur neemt de notitie ter kennisgeving aan, met 
dien verstande dat er duidelijkheid moet komen over de 
verdeling van de kosten alvorens een besluit wordt 
genomen. 

 

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a. Verslag en stukken bestuursvergadering SN d.d. 12-11-
2014 ter bespreking en aanvulling. 
- punt 5 (vispas, jeugdvispas, jeugdvergunningen): SN 
geeft aan dat de federatie te weinig jeugdvispassen 
verstrekt. Het bestuur is van mening dat dit in relatieve 
zin bekeken moet worden: er worden veel ‘kwartjes-
toestemmingen’ voor kinderen uitgegeven, die geldig zijn 
in onze federatie en Friesland.  
Voorzitter verzoekt de directeur dit cijfermatig te 
onderbouwen. Het bestuur vermoedt dat de kritiek van SN 
mede is ingegeven door het feit dat de ‘kwartjes-
toestemming’ in eigen beheer wordt uitgegeven en dus 
niet afdrachtplichting is.   
Penningmeester merkt op dat hij dit ook al in de FIBAC 
heeft aangegeven.  
- punt 7 (beleidsplan 2016-2020): Het bestuur is door SN 
uitgenodigd op 25 november te Assen de vorderingen in 
het beleidsplan te bespreken. Hier worden de uitkomsten 
van de eerste bespreking toegelicht en speerpunten 
geformuleerd. 
- punt 12 (memo PR en communicatie): het bestuur 
concludeert dat de federatie wat betreft contacten met 
andere organisaties en (proactief) netwerken bijzonder 
actief is. Hierdoor heeft de federatie een krachtige 
maatschappelijke positie verworven. Het idee bestaat dat 
SN wil centraliseren terwijl de federatie juist 
decentralisatie belangrijk vindt. Wordt vervolgd.  
 
b. Mondeling verslag bezoek Duitse buurfederatie d.d. 25-
10-2014. 
Het bezoek is positief verlopen. Concreet is afgesproken 
dat een uitnodiging volgt voor deelname aan een jeugd-
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kamp in Oldenburg in 2015.  
Dit geldt voor 10 personen tussen de 12 en 18 jaar oud 
met drie begeleiders. 
 
c. Mondeling verslag voorzittersoverleg d.d. 23-10-2014. 
Agenda graag toevoegen aan de stukken 
 
d. Najaarsvergadering districten (schema bijgevoegd). 
De  aanvraagprocedure wedstrijden komt op de agenda.  
 
e. Eindejaarsbijeenkomst 17-12-2014 (stand van zaken). 
De criteria voor het toekennen van erespeldjes staan in 
het Huishoudelijk Reglement. 
 
f. Rooster van aftreden. 
Het bestuur neemt kennis van het rooster. In 2015 worden 
de nieuwe bestuurders benoemd. Dit nav het mandaat op 
de ledenvergadering van 2014. 
 
g. Concept vergaderschema en vaststellen datum ALV 
2015. 
De nieuwe secretaris en PH Water&Vis dienen tijdens de 
ALV 2015 formeel te worden benoemd. 
 
h. Beroepsvisser Knol 
De jurist van Sportvisserij Nederland geeft 2 opties voor 
reactie op het verzoek van Knol tot verstrekking van een 
aalvisvergunning. Het bestuur kiest voor een combinatie 
van beide opties. De jurist maakt het concept. 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     Geen opmerkingen.  
   
9. VERSLAGEN N.a.v. punt 5: De directeur wordt verzocht de tekst van de 

brief over nachtvissen aan te passen.  
 
N.a.v. punt 7: De directeur wordt verzocht de tekst over 
het bezoek van de Duitse zusterorganisatie aan te passen.   

 

   
10. INGEKOMEN 
    STUKKEN 
    MEDEDELINGEN 
    RONDVRAAG                                                                                               

Geen ingekomen stukken. 
 
Mededelingen. 
Directeur:  
- Het innen van de contributies loopt voorspoedig. De 
cursussen voor de hsv’s  over de ledenadministratie 
starten in week 48.  
- Er is ersntige vissterfte opgetreden in een vijver in 
Groningen (Vinkhuizen). Dit door riooloverstort tengevolge 
van werkzaamheden. Afgesproken is dat waterschap, 
gemeente en federatie deze zaak bespreken om herhaling 
te voorkomen. Ook verlangt de federatie uitzet van vis om 
de sterfte te compenseren.  
- hij heeft een inspirerende bijeenkomst bijgewoond van 
Sportvisserij Mid-West waarin de hsv’s via ‘speeddaten’ 
met elkaar in contact werden gebracht.  
 
Voorzitter deelt mee dat het beleidsplan van SN eerst 
wordt gecommuniceerd met de districten alvorens het 
bestuur besluiten neemt. 
 

 

10. Sluiting De voorzitter sluit de bijeenkomst om 23.00 uur.  
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