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___________________________________________________________________________________________ 
 
VERSLAG 
van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 26 februari 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor 
van de federatie te Tynaarlo. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Aanwezig : Voorzitter, Secretaris, Ph Handhaving, Ph Jeugd,  Ph Water & Vis en Directeur.  
Afwezig met kennisgeving: Ph Wedstrijden, Penningmeester        
 
 
AGENDAPUNT: 
  

 
DISCUSSIE: 

 
BESLUIT/ACTIE: 
 

 
1. OPENING                     
    en vaststellen  
    agenda                                                                           

 
De voorzitter opent de vergadering. De stukken van Sportvisserij 
Nederland worden niet behandeld, deze kwamen pas gister 
binnen. 
 

 
 
 

   
2. Portefeuille 
    JEUGD 

a. Subsidie Jeugddag 2014 
De notitie van de ph Jeugd en directeur wordt besproken. Het 
voorstel wordt overgenomen met de wijziging dat er geen 
maximum bedrag van 10.000 wordt vastgesteld. De subsidie wordt 
pas na de activiteit over gemaakt. De notitie wordt als mededeling  
opgenomen voor de Ledenvergadering mei 2014. Daarnaast zal 
het kantoor een standaard formulier aanvraag formulier voor de 
HSV maken. 
 
b. Visserslatijn 
Het bestuur besluit om aan het project mee te werken. Het project 
heeft een  looptijd van 2 jaar. De capaciteit van het kantoor wordt 
verdeeld over de medewerkers van het kantoor. Daarnaast is 
Stichting veldwerk verantwoordelijk voor het project. Zij gaat ook de 
fondsen aanschrijven zodat er geen werk voor het kantoor uit 
voortvloeit.  
 
De volgende jeugdactiviteiten staan gepland; 
24 mei World Fish Migration Day. Wordt onderzocht hoe we de 
jeugd hierbij kunnen betrekken. 
11 juni Jeugddag locatie gemeente Groningen in samen werking    
met het MJD.  
5 juli  Snoekdag in samenwerking met Visgids Groningen 
Wereld vismigratiedag 
23 augustus federatie wedstrijd jongste jeugd. Locatie de vijver bij 
federatiekantoor. Aanvang in de namiddag. 
 

 
 
 

   
3. Portefeuille 
    WATER- EN VIS- 
    STANDBEHEER 

De voorzitter, ph Wedstrijden en de beleidsmedewerker hebben 
een overleg gehad met het Waterschap Hunze en Aa’s. Was een  
positief overleg en waar is besloten dat de federatie eerder 
betrokken wordt bij de planvorming van het waterschap.  
Daarnaast is het waterschap er uit aan welke zijde de 
natuurvriendelijke oevers aan het kanaal Veendam Musselkanaal 
wordt aangelegd. Dee zijde is ook de zijde die de federatie graag 
zou willen ivm het wedstrijdtraject.  

 
 
 
 

   
4. Portefeuille 
   WEDSTRIJD- 
    ZAKEN 

a. Landelijk Beleidsplan Wedstrijden 
De enquête is besproken in het laatste beroepskrachtenoverleg. 
Helaas was dit een compleet andere versie die samen is 
besproken met Sportvisserij Nederland en de federaties. De 
directeur heeft kanttekening gemaakt bij deze nieuwe enquête. Een 
week na deze bestuursvergadering is de oorspronkelijke enquête 
naar de federaties opgestuurd met de mededeling dat deze naar 
alle HSV wordt verstuurd.  
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5. Portefeuille 
    HANDHAVING 

a. Sanctiebeleid Nachtvissen 3 hengeltoestemming en evaluatie. 
De directeur heeft een korte notitie opgesteld en geeft volgens de 
ph Handhaving een goed beeld van de situatie. De federatie blijft 
bij haar standpunt dat ze haar eigen sanctie beleid voortzet. 
 
Provincie Groningen 
De directeur heeft binnenkort een startbijeenkomst met andere 
terreinbeheerders, functioneel parket, politie en provincie 
Groningen over het convenant betreffende de inzet van elkaars 
boa’s. 

 

   
6. Belangen                                    
behartiging 
 
 
 

a. Vrijwilligersdag 2014 
De ph jeugd, de penningmeester en de directeur zullen de dag 
voorbereiden. De datum wordt op korte termijn bekend gemaakt. 
b. Visblad  
De federatie gaat op dezelfde voet verder met het invullen van het 
Visblad. 
c. Water Natuurlijk 
De voorzitter heeft met het DB lid mevr. C. Alma van het 
Waterschap Noorderzijlvest een gesprek gehad over de komende 
waterschapverkiezingen. In november 2014 moet er een 
kandidaatslijst zijn voor Water Natuurlijk. De voorzitter geeft aan 
dat de  Regio editie van het Visblad in februari 2015 moet 
verschijnen.  
d. Aanschaffen boek, Hoe snoeken voor de jeugd 
De federatie heeft 200 boeken besteld. Een deel hiervan worden 
aan de bibliotheken gegeven. De ph Jeugd heeft voor het project 
van IVN ook belang bij het boek. Helaas is daar geen budget voor. 
De voorzitter stelt voor om de boeken door de federatie aan te 
schaffen en dan jaarlijks aan het IVN project te leveren tegen 
kostprijs. Er worden 300 extra boeken besteld het totaal is nu 500 
stuks. 
 
 

 

   
7. Bestuurszaken a Vrijwilligersvergoedingen 

De directeur heeft een overzicht gemaakt van de 
vrijwilligersvergoedingen die in het land worden verstrekt. Het 
bestuur is van mening dat de huidige vergoeding die de federatie 
aan haar vrijwilligers verstrekt nog steeds een realistische 
vergoeding is. Het voorstel is om de huidige vergoeding met 4 jaar 
te verlengen. 
 
b. Beersterdiep 
De voorzitter en de directeur hebben overleg gehad met de 
gemeente Oldambt en een aantal bewoners uit Beerta. In plaats 
van een geheel visverbod voor een heel jaar is afgesproken om 
een visverbod in te stellen van oktober tot en met maart. De 
voorzitter wil een overleg met de plaatselijke verenigingen uit 
Beerta over de consequenties die dit visverbod met zich 
meebrengt.   
 

 

   
8. FINANCIEN                                                                                                     Op 11 maart is er overleg met de financiële commissie over de 

financiële gegevens van de federatie voor de ledenvergadering 
2014. Voor de volgende bestuursvergadering moeten alle ph’s hun 
wensen kenbaar maken betreffende de begroting 2015.   

 
 

   
9. Verslagen a. Bestuursvergadering d.d. 29 januari 2014 is akkoord 

 
b. Actiepuntenlijst 

 

   
10. INGEKOMEN 
    STUKKEN 
    MEDEDELINGEN 
    RONDVRAAG                                                                                               

Mededelingen 
Bij Sportvisserij Nederland is een verzoek van de  advocaat van 
beroepsvisser dhr. Knol binnen gekomen. Hij wil op zeer korte 
termijn een overleg. Het bestuur stemt toe in een overleg. 
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Het overleg zal op woensdag 12 maart plaatsvinden. 
 
Er is een verzoek van Sportvisserij Nederland binnen gekomen om 
een bestuurlijk overleg te hebben. De datum wordt nog bepaald. 
Uitgangspunt moet zijn dat dezelfde agenda voor alle federaties 
wordt gebruikt. 
 
Sportvisserij Zuid West  Nederland heeft met IVN Zuid West 
Nederland gesproken om hetzelfde project uit te voeren zoals dit bij 
ons nu al twee jaar loopt.  
De directeur heeft een positief gesprek gehad met de Wethouder 
van de gemeente Groningen. Aanleiding waren vragen van de 
PvdD over de gevolgen die het achterlaten van visnylon op de 
vogels. Per jaar worden 40 vogels bij de dierenambulance binnen 
gebracht met verwondingen van vissnoer. Afgesproken is dat de 
gemeente en de federatie hier samen voorlichting aan te geven.  
Daarnaast zijn in het gesprek thema’s besproken over handhaving, 
jeugd en voorzieningen.  
 
De reserve datum voor de bestuursvergadering begin maart wordt 
niet uitgevoerd. 
 

10. Sluiting De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.30 uur.  
       
 


