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___________________________________________________________________________________________ 
 
VERSLAG 
van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 10 september 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor 
van de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

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

    
Afwezig:                 Ph Handhaving 
 
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

 Jeugd vismiddag d.d. 23-8-2014 
Het was een geslaagde vismiddag. Er waren 23 jeugdige 
deelnemertjes met hun ouders aanwezig. Een groot pluspunt was 
dat alle kinderen met hetzelfde materiaal, voer en aas van de 
federatie visten. 
Aandachtspunt voor het volgend jaar is dat de COW tijdig wordt 
geïnformeerd over deze ‘wedstrijd’. 

 
 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

 Monitoring najaar 2014 
In september zijn alle vrijwilligers die zich in de tijd hadden 
opgegeven voor het monitoringsteam uitgenodigd voor een 
monitoringsdag . Op deze dag werden de mensen geïnformeerd 
over het werk van het monitoringsteam. Een belangrijk onderdeel 
van de dag was de cursus visherkenning. Ook werd de planning 
voor het najaar doorgenomen. De mensen konden aangeven op 
welke dag ze aanwezig konden zijn om te helpen. 

 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
   WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

 Evaluatie WK Jeugd 
Teleurstellend waren de resultaten van de Nederlandse 
deelnemers. In alle categorieën waren er geen deelnemers op het 
podium. De ph Wedstrijden en de directeur maken een evaluatie 
die daarna in grote comité wordt besproken. 

 Bezoek steigerproject 
De ph Wedstrijden geeft een mondeling verslag van het overleg 
met het Waterschap Hunze en Aa’s. Afgesproken is dat de 
federatie een schets van elk traject en haar wensen, plannen en 
ideeën aan het waterschap aanlevert.  Daarna zal er een afspraak 
in het veld worden gepland.  

 Kortverslag COW vergadering 
Er staat nog een wedstrijd op het programma te weten de tweede 
55 + wedstrijd. Eind september wordt deze vervist. Op dit moment 
zijn er 60 aanmeldingen. Op 7 oktober is de volgende vergadering 
van de COW. Daarbij wordt de klankbordgroep uitgenodigd om 
over het programma 2015 te praten. De ph wedstrijden zal in die 
vergadering ook aangeven dat er een opvolger voor hem moet 
komen i.v.m. het beëindigen van zijn laatste termijn als Ph 
Wedstrijden. 

 
 
 
 

   
5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

Binnenkort is er een overleg met de Landschappen over een 
gezamenlijke wervingsactie om nieuwe boa’s te krijgen. 

 

   
6. Belangen 
behartiging 
 

 
Ontwikkeling Lauwersmeer: 
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1. Palingvisserij 
Afgelopen zomer kreeg de wijze waarop de Urker beroepsvisser 
Keuter op het Lauwersmeer op paling viste veel aandacht in de 
sociale media dankzij een Facebook-actie van visgids René v/d 
Berg uit Anjum. Keuter vist voordat de gesloten tijd voor aal ingaat 
(september) bijzonder intensief. Dit gaat met name ten koste van 
de schubvis die in de fuiken belandt. 
Hierop volgend heeft de federatie in samenwerking met 
Sportvisserij Nederland een uitleg op Facebook geplaatst. De 
federaties Friesland en Groningen Drenthe hebben afgesproken 
dat een gezamenlijke brief naar EZ gaat waarin wordt aangestuurd 
op overleg over de voorwaarden uit de aalvisrechtovereenkomsten. 
Die passen ons inziens niet in een Nationaal Park en bovendien 
Natura2000-gebied.  
 
2. Beheerplan Natura2000 
Voor het Lauwersmeer wordt een nieuw Natura2000-beheerplan 
opgesteld door DLG en Staatsbosbeheer. Dit plan is met name op 
vogels gericht. Een van de voorgestelde beheermaatregelen is om 
(als tweejarige pilot) in de voorjaarsmaanden het waterpeil met 40 
cm op te voeren om zo de ontwikkeling van rietkragen te 
stimuleren. Hier hebben vogelsoorten die in het riet broeden en 
foerageren profijt van. Consequentie is dat de vismigratie vanaf en 
naar het wad (glasaal, stekelbaars etc) en tussen het Reitdiep en 
het meer wordt geblokkeerd. De sluizen bij Electra en Lauwersoog 
gaan gedurende 6 weken dicht. Aan de Friese kant idem dito. Dit 
staat op gespannen voet met de KRW die stelt dat vismigratie-
mogelijkheden niet mogen verslechteren. Waterschap 
Noorderzijlvest heeft na overleg met de HSF aangegeven dat zij 
als voorwaarde stelt dat gedurende de pilot 
vismigratievoorzieningen worden gerealiseerd. Op 21 augustus 
hebben de schubvisrechthebbenden (HSF + Fryslan) en ws 
Noorderzijlvest deze pilot besproken met de opstellers van het 
N2000-beheerplan. Die geven aan dat met vismigratie rekening 
wordt gehouden in de planvorming. Duidelijk is gemaakt dat zonder 
afdoende vismigratievoorzieningen de HSF een zienswijze tegen 
het plan zal indienen.  
 
3. Zeeforel project 
De laatste drie maanden is de voortgang van het zeeforelproject in 
een stroomversnelling gekomen. Was de provincie Drenthe eerst 
zeer terughoudend met de herintroductie van de zeeforel in de 
Drentse beken. Na o.a. het veldbezoek in Duitsland en de diverse 
rapporten die er verschenen zijn staat de provincie Drenthe nu 
positief tegenover het project. Nu zijn alle overheden, Ministerie 
EZ,  provincies Friesland, Groningen en Drenthe akkoord met de 
herintroductie van de Zeeforel in het Lauwersmeer en het 
Peizerdiep systeem. 
 
4. Waddenfondsaanvraag 
De projectgroep had drie bureaus verzocht een offerte uit te 
brengen voor het schrijven van een Waddenfondsaanvraag. Het 
bureau Antea Group is gekozen om de Waddenfondsaanvraag te 
schrijven, gezien de kwaliteit prijsverhouding. Maandag 8 
september is het eerste overleg met het bureau over de 
Waddenfondsaanvraag.  
 
5. Onderzoek 
Sportvisserij Nederland zal vanaf eind september starten met de 
visserijkundige onderzoeken in het gebied rondom Roden-Norg. Bij 
deze onderzoeken wordt ook de flora en fauna meegenomen. 
 
6. Promotie 
Op 2 oktober vindt er een workshop voor ondernemers rond het 
Lauwersmeer plaats. Deze workshop wordt door het Waterschap 
Noorderzijlvest georganiseerd. Ze hebben de federatie gevraagd 
ondersteuning te verlenen tijdens de workshop. Dit is toegezegd.   
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In het voorjaar 2015 zal er op het Lauwersmeer een promotie dag 
worden gehouden met daarin de eerste uitzet van grote zeeforel. 
Ook zal omstreeks die tijd de jonge zeeforel worden uitgezet in het 
Oostervoortse Diepje bij Lieveren. Deze jonge forel komt van onze 
buurfederatie Weser Ems.  
 
7. Karperproject 
Het bestuur omarmt het project en besluit er mee door te gaan. De 
financiering  van het project is nog een punt van discussie.  De 
hernieuwde begroting wordt naar de voorzitter en penningmeester 
gestuurd. 

   
7. Bestuurszaken a. Vrijwilligersdag 2014 

De dag was een succes de locatie prima, geweldig zonnig weer, 
verrassende antwoorden op de kennisquiz. Punt van zorg blijft het 
geringe aantal deelnemers aan de dag. De vrijwilligersdag 2015 is 
al geregeld en zal in het voorjaar van 2015 plaatsvinden.  
 
b. Evaluatie ALV Sportvisserij Nederland d.d.14 juni j.l. 
De vergadering was plezierig en informatief. 
 
c. Notitie Servicebureau 
De notitie wordt binnen het bestuur besproken. Daarnaast wordt de 
planning voor 2015 door de directeur toegelicht. Het totaal aantal 
verenigingen dat mee doet voor 2015 aan de verenigingsservice is 
62. Een ongekend aantal in 2 jaar.  
 
d. De BKO agenda van 26 augustus wordt ter kennisneming 
aangenomen.  
 
e. Vergaderplanning 
De aanpassingen van de data worden meegenomen. Het kantoor 
zorgt dat de wijzigingen  in de agenda worden aangepast. 
 
f. Brief Menno Knip 
De brief is in goede orde ontvangen.  

 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     Budget overzicht stand van zaken op dit moment. De cijfers lopen 

in de pas met de vastgestelde begroting. 
 
 

   
9. VERSLAGEN  Bestuursvergadering 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

 Afstemmingsoverleg 
Verslagen Rondgang federaties door Sportvisserij Nederland 
De samenvatting over de rondgang langs de federaties geeft een 
goed inzicht wat er binnen de federatie leeft. En zijn de 
bouwstenen voor het nieuwe gezamenlijke beleidsplan van 
Sportvisserij Nederland.  
 

 Brief Knol volgende keer op de bestuursvergadering.  
De voorzitter vraagt om een overzicht van de wateren waar dhr. 
Knol in het verleden een vergunning voor had om op paling te 
vissen. Daarnaast wordt om een advies van Frans Boonstra van 
Sportvisserij Nederland gevraagd. 

 

   
10. INGEKOMEN 
    STUKKEN 
    MEDEDELINGEN 
    RONDVRAAG                                                                                               

 Mededeling 
De penningmeester heeft de eerste bijeenkomst van Water 
Natuurlijk bijgewoond.  
 

 Rondvraag 
De directeur vraagt aan de bestuursleden door te geven of ze wel 
of niet aanwezig zijn op zaterdag 25 oktober bij het bezoek van het 
Duits bestuur van de Anglerverband Weser Ems. De directeur zal 
een programma samenstellen en mailen.  
 

 

10. Sluiting De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.00 uur.  
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