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___________________________________________________________________________________________ 
 
VERSLAG 
van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 2 juli 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de 
federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Aanwezig  waren: voorzitter, penningmeester, Ph Handhaving, Ph Jeugd en directeur. 
 Afwezig:   Ph Wedstrijden 

    
          
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

De ph vraagt of de federatie is benaderd om op 5 oktober deel te 
nemen aan het Drents landschap festival. Dit is niet het geval. Het 
kantoor zal navraag doen. 

 Voortgang project Visserslatijn 
Het bestuur heeft ingestemd met deelname aan het project 
Visserslatijn, dat er op is gericht bewoners van zorgcentra samen 
te laten vissen met jeugdleden van verenigingen. De opzet was 
deze zomer proef te draaien met enkele verenigingen en dit aantal 
de komende jaren uit te breiden tot een netwerk in onze regio is 
ontstaan. 
Echter, de fondsenwerving door Stichting Veldwerk Orvelte neemt 
meer tijd in beslag dan verwacht. Het Oranjefonds heeft het project 
afgewezen. Vanuit het Sluyterman Van Loo-ouderenfonds zijn 
positieve reacties binnengekomen. De stichting schrijft nu 
meerdere fondsen aan. We hebben afgesproken dat we dit jaar 
gebruiken voor fondsenwerving en het project in 2015 van start te 
laten gaan met een aantal verenigingen die nu ook reeds dergelijke 
activiteiten organiseren. 

 Viswedstrijd jongste categorie jeugd t/m 8 
Op 23 augustus vindt de wedstrijd voor onze jeugdige vissertjes 
plaats.  Na overleg wordt besloten om de wedstrijd aan de 
Hamburgervijver te houden in de gemeente Groningen.  Het 
kantoor zal verder de uitnodigingen en de promotie verzorgen.  
De PH Jeugd gaat de COJ informeren. 

 Op het kantoor zijn de bestelde Snoekboek aangekomen.  
 Het bestuur ontvangt een exemplaar.  Daarnaast zijn ook de 

nieuwe federatie Caps aangekomen.  
 De hele zomervakantie staan afwisselend vismeesters op 

de camping Wedderbergen 3 keer in de week vislessen en 
snoekdagen. De onkosten worden door de camping geregeld. 

 Daarnaast staat binnenkort de activiteit Racen tegen kanker op het 
programma.  

   
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

Memo voortgang regionaal aalbeheer. Het voorstel is om een 
gepaste bijdrage uit het bestemmingsfonds te halen. Eerst 
afwachten welke bijdrage de beroepsvisserij gaat leveren. 

 
 
 

   
4. Portefeuille 
   WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

De beurs heeft een wedstrijd georganiseerd waarvoor toestemming 
is verleend. Zonder de federatie te informeren heeft men het traject 
uitgebreid. Hierdoor zijn problemen ontstaan.  De voorzitter neemt 
contact met de HSV. 
De directeur gaat een afspraak maken met Waterschap Hunze en 
Aa’s over de voorzieningen langs het kanaal Veendam 
Musselkanaal.   
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5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

Er komt een parkeerontheffing van de Gemeente Groningen.   

   
6. BELANGEN- 
    BEHARTIGING 
 
 
 
 
 

In het kader van het Zeeforelproject heeft de federatie een  
excursie naar  Duitsland georganiseerd voor ambtenaren van de 
provincies Groningen en Drenthe.  Dit is door de ambtenaren als 
zeer positief en heeft hun ook een andere kijk gegeven over de 
herstructurering van laagland beken.  Onze Duitse collega Jens 
Salva gaf een prima presentatie en nam ons mee aar een aantal 
uitgevoerde projecten.  
De federatie heeft aangegeven dat er een goede vismigratie 
voorziening moet komen wanneer er een peilverhoging in het 
Lauwersmeer komt. De federatie heeft aangegeven dat de 
federatie tot aan de Raad van State gaat wanneer de 
vismigratievoorziening er niet komt. 

 

   
7. BESTUURS- 
    ZAKEN 

a.  Evaluatie Ledenvergadering d.d. 27 mei j.l. (concept verslag) 
Het concept is naar de HSV verzonden. Was een constructieve 
ledenvergadering. De presentaties van de waterschappen zijn zeer 
positief ontvangen door de verenigingen. Het is nu aan de 
verenigingen om aan de zelfwerkzaamheid invulling te geven.  
b.  Evaluatie Ledenvergadering Sportvisserij Nederland d.d. 14 juni 
j.l. 
De ledenvergadering is reeds besproken op de bijeenkomst met 
Sportvisserij Nederland in Assen. Was een goede 
ledenvergadering. De agenda van het beroepskrachten bij de 
bestuursvergadering. 
c.  De penningmeester van de federatie  is benoemd  als lid van de 
FIBAC  Sportvisserij Nederland. Zeer constructieve bijeenkomst 
met Sportvisserij Nederland betreffenden het nieuwe beleidsplan 
Sportvisserij Nederland. 
d.  Antwoord M. Knip op brief ph Handhaving 
De voorzitter en de ph Handhaving gaan na de zomervakantie in 
gesprek met de voorzitter van Sportvisserij Nederland om over de 
ontstane situatie te praten.  
e.  Brief  hsv  
In de bijlage even een schema toevoegen. 

 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     Geen agendapunten  
   
9. VERSLAGEN Vergadering 21 mei onveranderd goedgekeurd.  

   
10. INGEKOMEN 
    STUKKEN 
    MEDEDELINGEN 
    RONDVRAAG                                                                                               

Mededeling 
De nieuwe Website van de federatie is online. 
Vergadering in oktober kan de vz niet. Kijken naar een andere 
datum. 
Verenigingsnieuws alle bestuursleden aanmelden. 
 

 

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


