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Voorwoord
Op dit moment is 2022 al weer een poosje op weg. Terugkijkend op 2021 moeten we vaststellen dat de vorig jaar uitgesproken hoop dat de 

COVID in 2021 zou meevallen helaas niet is uitgekomen. Positief is dat ledengroei, die in 2020 aanzienlijk was, zich goed heeft doorgezet in 

2021. Inmiddels zijn in 2022 er al weer de eerste wedstrijden vervist. Hopen dat het in 2022 wat dat betreft beter zal gaan is wel 

gerechtvaardigd. Wel hebben we in 2021 weer onze vrijwilligersdag kunnen organiseren, we zijn weer met ouderen wezen vissen in het 

kader van “Samen vissen” en we hebben een aantal leuke visfilmpjes laten opnemen.

Financieel staan de zaken er goed voor; er is flink “geharkt” in 2021, terwijl het onderhoud wat voor 2022 is voorzien ook weer aanzienlijk zal 

zijn.  We hebben besloten om niet nogmaals extra af te lossen op de hypotheek met als belangrijkste reden, dat we er de voorkeur aangeven 

om de middelen beschikbaar te hebben voor de hengelsport.

In Sportvisserij Nederland verband is de Organisatie aanpassing een proces wat flink voortgang houdt. Vanaf volgend jaar zal ieder lid van 

een aangesloten hengelsportvereniging voortaan ook lid van Sportvisserij Nederland zijn. Het bestuur van Sportvisserij Nederland wordt 

gemoderniseerd; de “dubbele petten situatie”, met federatiebestuurders in het bestuur van SVN zal medio dit jaar tot een einde komen.

Zaken waarvan het logischer en efficiënter is om ze centraal te regelen, worden gecentraliseerd, terwijl regionale belangen in de regio 

behartigd blijven worden. De bezetting van ons kantoor in Tynaarlo is omdat Elvira nu nog voornamelijk voor SVN werkt, onderbezet, we zijn 

inmiddels aan de slag om de bezetting weer compleet te krijgen.

Door vrijwilligers is in 2021 weer veel werk verzet, allemaal bedankt voor jullie inzet. Omdat vele handen licht werk maken, maar ook omdat 

er vooral veel te doen is zijn we voortdurend op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor de hengelsport in onze regio.

Ik wens uw allen een visrijk 2022 en vooral heel veel plezier aan de waterkant.

Uw voorzitter Gezinus Martens
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Corona
De corona-pandemie heeft grote 

gevolgen, ook voor het functioneren van 

onze organisatie. Zoals u weet, 

hebben we in oktober 2021 onze 

ledenvergadering kunnen houden.  

Sportvisserij Nederland
In het voorwoord van de voorzitter heeft 

u kunnen lezen welke organisatorische 

ontwikkeling binnen de georganiseerde 

sportvisserij plaatsvinden.

De verenigingen zullen in de nabije 

toekomst ook worden betrokken bij de 

veranderingen. 

Kantoor/Bestuur/Districten/
Verenigingen
De grootste verandering op kantoor is 

dat Elvira nu in dienst is bij Sportvisserij 

Nederland. De federatie huurt haar nu voor 

zes uur per week in, hoofdzakelijk voor de 

financiele werkzaamheden. 

De meeste bestuursvergadering vonden 

het afgelopen jaar ook weer digitaal plaats.

Commissies
Alle geplande activiteiten van de 

Commissie Jeugd en Commissie 

Organisatie Wedstrijden konden konden 

geen doorgang vinden. De vismeesters 

konden helaas geen les geven op de scho-

len. De Commissie Organisatie 

Wedstrijden kon maar een paar keer bij 

elkaar komen om nog federatieve 

wedstrijden te organiseren.

4

1. Jaarverslag 2021 
ZomerVISkaravaan 

In de week van maandag 12 juli ging 

de ZomerVISkaravaan weer van start. In 

onze regio was HSV Roden de eerste op 

zaterdag 17 juli 2021 in de Ed Stoopvijver  

in diezelfde plaats. Een dag later was het 

de beurt aan HSV Tynaarlo-Vries bij de

ijsbaan in Tynaarlo.In augustus viel de 

beurt aan Yde en Zwinderen. Alle 4 de 

dagen werden druk bezocht door de 

jeugd met of zonder ouders. Grote dank 

aan Sportvisserij Nederland voor de top 

organisatie en nog belangrijker: de vri-

jwilligers van de diverse verenigingen.

Samen Vissen
Op donderdavond 24 juni organiseerde 

Sportvisserij Nederland en Sportvisserij 

Groningen Drenthe een online 

info-avond over het project 

Samen Vissen. Het succesvolle project 

waarin vrijwilligers van verenigingen een 

middagje gaan vissen met bewoners van 

het plaatselijke verzorgingstehuis die niet 

meer zelf naar buiten kunnen. 

Bij ons heette het project Visserslatijn. 

Nu we het landelijk hebben uitgerold 

heet het Samen Vissen

 (www.samenvissen.nl). 

Alle verenigingen hadden een

uitnodiging ontvangen voor de online 

info-avond. Maar wat blijkt? Iedereen 

vindt het prachtig maar niemand lijkt 

mee te willen doen. Tenminste: gezien 

het aantal vereningen dat zich hadden 

aangemeld. 

Waardevol
Op 12 augustus gingen meer dan 20 

cliënten van Huize Odoorn een middag 

vissen met begeleiding van de 

vrijwilligers van hsv ‘t Voorntje uit Odoorn 

en van Het Meuntje uit Emmen. 

Het werd een gezellige middag, aan het 

Oranjekanaal bij ‘t Haantje.

Vorig jaar gooide Corona roet in het eten. 

Dit jaar hebben we gelukkig meer

mogelijkheden en bleek, met 

inachtneming van de regels, een uitstapje 

naar het Oranjekanaal  bijvoorbeeld weer 

mogelijk.

Het Oranjekanaal lag er perfect bij, zag 

ook SamenVissen-coach Gerard Jeur-

ing van hsv ‘t Voorntje.  Samen met zijn 

vrijwilligers had hij de ouderen al snel aan 

het vissen.  De hengels en tuigjes waren 

geleverd door Sportvisserij Nederland, 

aas en voer kwam van Hengelsport 

Emmen, waarvoor dank. Zoals altijd bij 

deze visuitjes, genoten de ouderen, hun 

verzorgers én de vrijwilligers met volle 

teugen.Samen Vissen is een groeibriljant; 

hoe meer hengelsportvereniginigen en 

tehuizen meedoen, hoe beter. 

Meer info vind je op de website www.

samenvissen.nl.  Hier kunnen zowel 

tehuizen als verenigingen zich 

aanmelden om mee te doen.

Sp
or
tv
is
se
rij
 G

ro
ni
ng

en
 D

re
nt
he

 J
aa

rv
er
sl
ag

 2
02

1



Wedstrijden 2021
Corona had ook een grote impact op de 

viswedstrijden die in 2021 georganiseerd 

werden; zowel van  de 

hengelsportverenigingen als ook van de 

federatie.  

 Verenigingen: 
De hengelsportverenigingen konden tot 

en met vrijdag 4 juni 2021 geen 

wedstrijden vissen. Vanaf zaterdag 5 juni 

was dat gelukkig wel weer mogelijk. 

Er golden vanaf die datum nog wel wat 

beperkingen. Zo mocht er eerst maar 

met maximaal 50 personen een wedstrijd 

worden gevist. Voor de meeste verenig-

ingen was dit geen probleem en werden 

er weer wedstrijden aangevraagd in het 

VWRP, het online wedstrijdprogramma.  

Zo zijn er nog 1331 wedstrijdtrajecten 

aangevraagd en hebben in totaal 29852 

mensen gevist. Als we dit vergelijken met 

het laatste “normale” jaar 2019 dan wordt 

het verschil duidelijk; 2556 trajecten met 

in totaal 54386 mensen. 

Federatieve wedstrijden: 
Omdat lange tijd niet duidelijk was of 

federatieve wedstrijden wel door konden 

gaan, is ervoor gekozen om in 2021 

geen reguliere federatieve 

selectiewedstrijden te houden. De vissers 

konden zich rechtstreeks bij Sportvisserij 

Nederland opgegeven door de diverse 

Finales van de Open Nederlandse 

Kampioenschappen. 

Gelukkig bleek er later in het jaar nog wel 

ruimte voor wat nieuwe initiatieven; zoals 

selectiewedstrijden Vijvervissen, die we 

samen met Sportvisserij Oost-Nederland 

en Sportvisserij Fryslân hebben 

georganiseerd. 

Daarmee kon men zich plaatsen voor 

het Open Nederlands Kampioenschap 

Vijvervissen. In 2022 worden deze 

wedstrijden ook weer gevist en kan men 

zich daarvoor opgeven. 

Ook nieuw was de federatieve 

selectiewedstrijd Streetfishing. In 2020 

moesten we deze wedstrijd helaas op het 

laatste moment afgelasten toen de 

coronamaatregelen door de overheid 

weer werden verscherpt. 

Een nieuwe poging in 2021 was wel 

succesvol.  

Er deden 17 koppels (34 personen) aan 

mee. 

Ook dit jaar staat er weer een federatieve 

selectiewedstrijd Streetfishing op de 

planning. 

Het federatief clubkampioenschap kon 

ook doorgaan, al was dit wel in 

aangepaste vorm. Geen voorrondes maar 

één federatieve finalewedstrijd waarvoor 

in totaal 9 teams zich hadden opgegeven.  

Het Noordoostelijk Kampioenschap (NOK), 

dat normaal in april wordt gevist, werd 

verplaatst naar september. 

 Het bleek wat schuiven en aanpassen, 

maar de hengels konden in 2021 wel 

uitgegooid worden tijdens diverse 

wedstrijden. De loting werd vooraf per 

mail naar de deelnemers gestuurd en veel  

prijsuitreikingen vonden pas later plaats 

en niet direct na afloop van de 

wedstrijden.  Voor 2022 verwachten we 

weer volop federatieve

selectiewedstrijden te kunnen vissen. 

Chris Groen, al sinds jaar en dag actief als 

wedstrijdleider bij onze federatieve wed-

strijden, heeft het stokje nu overgedragen 

aan Schelte Meijer. 

Chris Groen geniet niet alleen volop van 

zijn lintje, maar gelukkig komen we hem 

nog tegen bij het monitoren.   

Water en Vis
Ambtelijke overleggen met de 

waterschappen hebben niet volgens 

planning plaatsgevonden. 

Wel is er adhoc overlegd via Teams of 

telefonisch.

Monitoringsteam 
De beide waterschappen Hunze en Aa’s 

en Noorderzijlvest hebben de jaarlijkse 

kaderrichtlijnmonitoring met onze 

vrijwilligers eind 2021 weer voorzichtig 

opgestart.
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Weekenddiensten
In de periode mei tot en met 

september komen relatief de meeste 

klachten in het weekend bij de 

federatie binnen. 

In 2021 zijn op vrijwillige basis door 

onze boa’s weekenddiensten gedraaid. 

Na evaluatie bleek er voldoende 

aanleiding om dit door te zetten.

Bewapening
In 2021 is een goed onderbouwde 

aanvraag ingediend bij de Dienst 

JUSTIS voor het dragen van 

geweldsmiddelen en 

handboeien. 

Helaas is de toestemming voor het 

gebruik van de (korte) wapenstok en 

pepperspray afgewezenh. Het gebruik 

van handboeien is wel toegekend. De 

federatie  gaat in overeg met Dienst 

Justis om op termijn toestemming te 

krijgen voor het gebruik van 

wapenstok en pepperspray. 

Cijfers
In 2021 zijn er  2623 controles 

uitgevoerd door onze boa’s.

Er zijn 171 waarschuwingen gegeven 

en 85 processen verbaal uitgeschreven. 

Boot
Om de controles op het water beter 

te kunnen uitvoeren is er in 2021 een 

snellere , stabielere boot aangeschaft.



Handhaving
Er is door onze vrijwillige Boa’s onder 

strenge voorzorgsmaatregelen intensief 

gecontroleerd in 2021. 

Doordat in Nederland en ook bij onze 

federatie de belangstelling voor het vissen 

explosief is gegroeid, is er veel 

gecontroleerd op het naleven van de 

vergunningsvoorwaarden. Ook het fraaie 

zomerweer droeg bij aan toename van 

klachten, vooral veroorzaakt door 

nachtvissers, waarbij meespeelt dat de 

onderlinge verdraagzaamheid door de 

aanhoudende corona-beperkingen in de 

hele maatschappij afnam. 

Overal in de natuur was het druk en werd 

geklaagd over het achterlaten van rotzooi, 

het negeren van regels etc.

De federatiecontroleurs zijn ook ingezet 

om te controleren. 

Eind 2021 is afscheid genomen van onze 

Boa-coördinator Henk Eibergen. Tijdens 

zijn afscheid werd hij blij verrast met een 

welverdiende koninklijke onderscheiding. 

Ook Chris Groen ontving een koninklijke 

onderscheiding voor zijn grote verdienste 

in de wedstrijdorganisatie, zowel landelijk 

als binnen onze federatie. 

Mooi gezicht deze twee mannen naast 

elkaar te zien zitten en uit handen van 

hun burgemeesters de onderscheidingen 

te ontvangen. 



Financiën
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(voor resultaatbestemming)

31 december 2021

euro's euro's

31 december 2020

euro's euro's

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 309.747 305.991

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 30.724 57.194
Liquide middelen  (3) 438.324 236.314

 469.048 293.508

 778.795 599.499

Jaarrekening 2021
Sportvisserij Groningen Drenthe, Tynaarlo

____________________________________________________________________
 

____________________________________________________________________
 

 

____________________________________________________________________

 
Beoordelingsverklaring afgegeven

 
 

 
 



31 december 2021

euro's euro's

31 december 2020

euro's euro's

PASSIVA

Bestemmingsreserves 29.153 29.153
Overige reserves 296.886 89.062
Onverdeelde winst 216.562 207.824

542.601 326.039
Langlopende schulden  (5) 194.359 211.344

Kortlopende schulden  (6)

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 15.706 15.396
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.657 3.222
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 0 161
Overige schulden en overlopende passiva 21.472 43.337

41.835 62.116

 778.795 599.499

________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

____________________________________________________________________

 
Beoordelingsverklaring afgegeven
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

euro's

Begroting
2021

euro's

2020

euro's

Baten  (7) 633.563 601.250 1.634.405
Inkoopwaarde  (8) 0 0 825.564

Bruto-opbrengstenresultaat 633.563 601.250 808.841

Lasten

Lonen en salarissen  (9) 213.171 285.000 241.697
Sociale lasten  (10) 31.550 0 31.719
Pensioenlasten  (11) 30.215 0 27.138
Afschrijvingen materiële vaste activa  (12) 15.578 16.000 9.311
Huisvestingskosten  (13) 22.564 21.000 23.708
Kantoorkosten  (14) 35.591 42.500 39.550
Verkoopkosten  (15) 939 0 984
Algemene kosten  (16) 6.459 10.000 3.197
Bestuurskosten  (17) 17.143 26.500 20.843
Kosten activiteiten  (18) 46.065 179.700 67.336
Projectkosten  (19) -8.179 5.525 125.763

 411.096 586.225 591.246

Bedrijfsresultaat 222.467 15.025 217.595

Financiële baten en lasten  (20) -5.905 -5.000 -9.771

Resultaat 216.562 10.025 207.824

Jaarrekening 2021
Sportvisserij Groningen Drenthe, Tynaarlo

____________________________________________________________________
 

____________________________________________________________________
 

 

____________________________________________________________________

 
Beoordelingsverklaring afgegeven
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Begroting 2022
Begroting Begroting

2022 2022
Uitgaven Inkomsten

Personeelskosten 335.000€        Lidmaatschappen:

Kantoorkosten 80.000€          Senior 490.000€        
Jeugd 9.000€            

Huisvestingskosten;  Rente + aflossing 20.000€          Extra VISpassen 700€               

Toestemmingen:
Bestuurs- / districtkosten 25.000€          

Nacht toestemming 42.250€          
Bijdrage Sportvisserij Nederland -€                3e hengel toestemming 68.000€          

Ledenservice -€                Ledenservice -€                

Kosten Activiteiten Overige Inkomsten:

Wedstrijden 20.000€          Dag/weekvergunningen 5.000€            
Jeugd 15.000€          Peurvergunning 2.000€            
Visstand 7.000€            

Overige opbrengsten
Communicatiekosten 10.000€          

Handhaving 25.000€          

Onvoorziene uitgaven 10.000€          

Projectkosten

Project 1: Vissen voor Verbinding 7.500€            
Project 2: Project paricipatie Onderwijs onderhoud vijvers 7.500€            Te ontvangen subsidie's:
Project 3:Project Loodvrij 5.000€            
Project 4:Visserslatijn/samen vissen 1.000€            Handhaving 14.000€          
Project 5:Project Veenhuizen 500€               Project 10: Onderhoud wateren €1,00 53.000€          
Project 6:Project Paterswoldsemeer 1.000€            Project 10: Groenvoorziening -€                
Project 7:Project Grote Haver 5.000€            Project 10: Harkboot bijdrage subsidie SN 60.000€          
Project 8:Project Visparels 15.000€          Project 15: Beluchtingspompen -€                
Project 9:Project Trailerhelling 1.500€            Project 8: Bijdrage campina 10.000€          
Project 10:Onderhoud wateren (Harkboot)(groenvoorziening 100.000€        
Project 11: Karperuitzet -€                
Project 12:Wedstrijdbaan -€                
Project 13:Films Herwin Kwint 8.000€            
Project 14: Viswaterkaart digitaal/fysiek 10.000€          
Project 15: Beluchtingspompen -€                
Project 16: Diversiteit inclusie 2.000€            
Project 17: Wedstrijdbaan Stieltjeskanaal 5.000€            
Project 18: Serpeling project 1.000€            
Project 19: Online vragen uurtje 5.000€            
Project 20: Belangenbehartiging 5.000€            
Project 21: Landelijke wervingsdag wedstrijdvissen 5.000€            
Project 22: Welzijnsprojecten 5.000€            
Project 23: Ondersteuning HSV 2.000€            
Project 24: Voorzieningen algemeen 10.000€          
Project 25: Vrijwilligerswerving 1.000€            
Project 26: Aanbieden stageplekken 500€               
Positief begrotingssaldo 3.450€            Negatief begrotingssaldo

753.950€        753.950€        

1



Overzicht werkzaamheden 2021
Hieronder een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden in 2021 om het water toegankelijk en bevisbaar te houden. 

Hiervoor is de een euro contributie gebruikt.

Boomkwekeij Teijen;  Beilen onderhoud en boom vellen Brunstingerplas

   Maaiwerk Brunsingeplas, Stieltjeskanaal en Nieuw-Amsterdam

   Onderhoud visplas Lange Leegte te Veendam

Harkboot;   Bedum Waldadrift

   Brungstingerplas

   Diepsloot Vries

   Afvoer Kanaal BuinenSchoonoord

   Emmer Compascum VISvijver

   Kanaal Buinen Schoonoord Noord

   Kanaal buinen Schoonrd Zuid

   Klazienaveen  Molenwijk

   Kloosterveen Assen

   Noorderrriet Kommerzijl

   PastooSmitlaan Veenhuizen

   Schaatsbaan Tynaarlo

   TenBoer Amaliavijver

   Uithuizen

    Vijver aan de Dingspil Borger

Tuinmarkt.eu;   Oranjekanaal maaien FUP 

Waterbouw de Haan;   Onderhoud alle voorzieningen van de federatie  2x per jaar

   Extra onderhoud Steigers AG Woldervanckkanaal 

Top milieu service;   Noordhorn menggranulaat

12
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Projecten 
2022

5 

Op sommige plekken is de waterdiepte 

van 1.50  meter teruggebracht naar 

gemiddeld 60 centimeter. 

De hierdoor ontstane hogere stroom-

snelheid over het ondieper liggende 

grind maakt het water 

zuurstofrijker, wat een vereiste is voor 

paailocaties van onder andere de 

zeeforel. Daarnaast kan vegetatie zich 

ontwikkelen op vrijgekomen plekken 

langs de oever die als verstopplekken 

vor jonge vissen dient. Deze methode 

van herinrichting heeft zich al bewezen 

in Noord-Duitsland

Uitzet zeeforel
In november hebben Sportvisserij 

Nederland en Sportvisserij 

Groningen Drenthe ongeveer 1400 

kleine zeeforellen uitgezet in het 

Groote Diep en Oostervoortsediep bij 

Lieveren. De juveniele zeeforelletjes, in 

dit stadium ook wel “parr” genoemd, 

zijn opgekweekt bij een viskwekerij in 

Lelystad.  De komende periode moeten 

de zeeforelletjes hun weg vinden naar 

de zee en over 1 ½ jaar weer 

terugkeren om voor nageslacht te 

zorgen. 13

Project 1: Vissen voor 
Verbinding
De federatie is partner in het Wadden-

fondsproject Vissen Voor Verbinding. 

Het project loopt 5 jaar en de federatie

is verantwoordelijk voor de 

deelprojecten; 

- Herinrichting en aanbrengen paai-en 

opgroeigebieden in het Oostervoortse 

Diep en Groote Diep bij Lieveren.

- Inrichting en nieuwe loop van de 

Akkertocht bij Marum.

- Marketing. 

Daarnaast participeren we in een aantal 

deelprojecten. 

- Ontwikkelen cursus natuurlijk 

onderhoud voor waterschaps-

medewerkers.

- Uitzet en opkweken zeeforel

- Communicatie

- Monitoring

Paaibedden
Het afgelopen jaar heeft de federatie 

met waterschap Noorderzijlvest een 

7-tal paaibedden gerealiseerd in het 

Groote Diep.  De paaibedden zijn 

gemiddeld 10 meter lang. 

De kleine zeeforellen zijn onder andere 

uitgezet bij de nieuw aangelegde en 

herstelde paaibedden.

In maart 2022 zijn er weer grote 

zeeforellen uitgezet in het Lauwersmeer.

Voor meer informatie en mooie films kijk 

www.vissenvoorverbinding.nl 

Routeboekje
In samenwerking met Marketing 

Groningen is begonnen met het

 ontwikkelen van het zogenaamde 

routeboekje. In dit boekje wordt op een 

duidelijke manier de migratieroute van 

de vissen beschreven van de 

Waddenzee tot de Drentse bovenlopen 

in de Kop van Drenthe.
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Project 6: Paterswoldsemeer
Ook in 2022 zijn we betrokken bij 

de te nemen maatregelen voor het 

Paterswoldsemeer om invulling te geven 

aan de derde KRW-planperiode 

2022-2027. De maatregelen worden 

afgestemd met de recreatiesector, de 

aanwonenden, Natuurmonumenten en 

onze visrechthebbende organisatie. 

Een van de onderdelen waar we nauw 

bij zijn betrokken is de aanleg van de 

vissenbossen. 

Dit om schuil- en opgroeigebied voor de 

vissen te creëren. Daarnaast kijken we 

naar de bereikbaarheid van de oevers 

voor de sportvisser en zijn we betrokken 

bij de monitoring van de plantengroei in 

het meer. 

Project 2: Participatie Onderwijs 
onderhoud vijvers
Scholing – cursusonderwijs
In 2021 is ) is gestart met

het scholingsproject Ecologisch

gezond stadswater. 

Met dit onderwijsprogramma wil de 

federatie medewerkers in dienst van o.a. 

de gemeente, waterschappen en 

groenaannemers kosteloos scholing 

aanbieden  ‘’hoe verantwoord en 

duurzaam om te gaan met stedelijk

water’’. Dit om de biodiversiteit en

belevingswaarde te vergroten en te 

komen tot ecologisch gezond water 

gericht op een gezonde en evenwichtige 

visstand. 

Het lespakket is opgesteld door Wim 

Zweep van bureau Elmekz. 

Zweep verzorgt ook de lessen. 

Samen met basisscholen wordt het 

project uitgevoerd.  

In o.a. het VISblad en Visionair is aan dit 

project aandacht geschonken. In februari 

hebben leerlingen van de Brederoschool 

in Groningen een presentatie gegeven 

aan de wethouder en medewerkers van 

de gemeente, het waterschap Hunze en 

Aa’s en de federatie. Een van de 

bevindingen was dat er gebaggerd moet 

worden. Het waterschap heeft toegezegd 

dit in 2022 uit te voeren. In 2022 wordt 

het tweede deel van het project 

uitgevoerd. 

Project 3: Project Loodvrij 
Door Corona is  het project loodvrij 

doorgeschoven naar 2022. In 2021 zijn 

alleen de voorbereidingen en de 

eventuele vergunningen geregeld.

Verder gaat de federatie met een aantal 

andere federaties het project Little Green 

Bag uitvoeren. 

Little Green Bag houdt in dat bij ons de 

federatiecontroleurs bij hun controles 

de sportvisser kunnen informeren over 

het gebruik van alternatieven voor lood. 

Zijn vissers geïnteresseerd, dan krijgen ze 

van de controleur een tas met daarin een 

aantal loodalternatieven een handdoekje 

en informatie over loodvrij vissen. 

De federatie heeft in eerste instantie 1000 

tassen besteld.

Project 4: Visserslatijn/samen 
vissen
Ook in 2022 wordt invulling gegeven 

aan dit succesverhaal. Doel is om meer 

verenigingen te betrekken bij dit project. 

Project 5: Veenhuizen
In 2021 is het re-integratie 

project PI Veenhuizen afgerond met de 

ondertekening van het convenant door 

de deelnemende organisaties. 

In 2022 is het project overgegaan naar de 

reguliere werkzaamheden. 

HSV Veenhuizen heeft het begeleiden en 

organiseren van activiteiten met de 

PI Veenhuizen voortvarend opgepakt.

Die worden in 2022 uitgevoerd.



Zieke of dode vissen gespot?
Meld het op visseninnood.nl

Project 7: Grote Haver
Er is nog geen duidelijkheid over de 

Tennet-subsidie voor de aanleg van de 

reeks vissteigers langs het Boterdiep

tussen Bedum en Onderdendam. 

De toegezegde subsidie van de federatie 

blijft staan in 2022. 

Project 8: Visparels
In 2022 willen we een inhaalslag maken 

voor het realiseren van een aantal 

visparels in ons gebied. We willen deze 

wateren koppelen aan het project 

loodvrij. In het voorjaar worden de vijvers 

OostIndië in Leek, De Ed Stoop vijver in 

Roden en de federatievijver officieel als 

Visparel aangemerkt en worden voorzien 

van infoborden. Daarnaast zal er 

gedurende 2022 het aantal Visparels in 

het federatiegebied worden uitgebreid.

Project 9: Trailerhelling
De federatie neemt in 2022 niet zelf het 

initiatief om trailerhellingen aan te leggen 

maar heeft wel budget begroot om te 

participeren in initiatieven van overheden 

of organisaties. 

Project 10: Onderhoud wateren: 
Harkboot groenvoorziening
Dit is een regulier project geworden. 

Sportvisserij Nederland subsidieert 

gedeeltelijk deze werkzaamheden.

Het blijkt dat meer gemeenten in ons 

gebied hebben ontdekt dat de 

harkmethode een betere manier van 

onderhoud is bij dichtgroei van wateren 

dan dan de conventionele (maai) 

methode. 

Voordeel is dat het water jaarlijks niet 

helemaal op de kop hoeft. Vanuit de 

sportvissers is er veel waardering op de 

manier hoe de federatie het probleem van

waterplanten aanpakt.

Project 11: Karperuitzet 
Conform het uitzetplan voor de 

scheepvaartkanalen vindt hier in 2022 

geen karperuitzet plaats. 

De waterschappen hebben de 

voorwaarden voor uitzet in afgesloten 

wateren vanuit ecologische redenen 

aangescherpt. Uitzet kan hier alleen nog 

op basis van een vooraf gecommuniceerd 

en goedgekeurd plan. 

Project 12: Wedstrijdbaan 
De uitbreiding van de wedstrijdbaan in 

Stadskanaal met nog eens 90 steigers 

is komen te vervallen. Door de sterk 

gestegen kosten en extra werkzaamheden 

kwam de financiering niet rond. 

Het vrijkomende budget wordt besteed 

om op diverse locaties in onze regio de 

mogelijkheden voor wedstrijdvissers te 

verbeteren.

Project 13: Films Herwin Kwint
In 2021 zijn we begonnen met een 

filmserie Viswater in Beeld gemaakt door 

Herwin Kwint. Dit blijkt een

groot succes te zijn. In 2022 gaat de 

federatie weer een aantal uitzendingen 

maken. De planning is samen met 

Herwin Kwint gemaakt en de eerste 

opname dagen zijn al gestart.

Project 14: Viswaterkaart digitaal/
fysiek
In 2021 zijn we samen met Marketing 

Groningen begonnen met het ontwikkelen 

van een nieuwe en moderne Viswaterkaart 

Groningen. Mocht deze kaart in een 

behoefte voorzien, dan zal er in de nabije

toekomst ook een kaart voor Drenthe 

worden ontwikkeld.

Project 15: Beluchtingspompen
Alle federaties hebben van Sportvisserij 

Nederland de zogenoemde 

VISambulance aangeschaft. 

Dit is een aanhanger met onder meer 

beluchtingspompen en 

elektrovisapparatuur. Wanneer in droge 

zomerperiodes of juist na hevige 

neerslag vissterfte dreigt, kan de federatie 

de waterschappen ondersteunen bij het 

voorkomen van vissterfte.



Project 16: Diversiteit Inclusie
In samenspraak met de landelijke 

sportbonden en onder begeleiding van 

NOC*NSF is in 2021 de georganiseerde 

hengelsport aan de slag gegaan met 

de thema’s diversiteit en inclusie. In een 

landelijke werkgroep (SVN en 

federaties) is een gezamenlijk plan van 

aanpak ontwikkeld dat volledig is gericht 

op een verdere integratie van de thema’s 

inclusie en diversiteit voor de totale 

sportvisserijorganisatie en sportvissers.

Voor de federatie houdt dit concreet in dat 

er tijd (uren) geïnvesteerd moet worden 

om hier een goede invulling aan te kun-

nen geven.  

Hoeveel tijd en eventueel middelen is op 

dit moment nog niet exact bekend.

Project 17: Wedstrijdbaan 
Stieltjeskanaal
De provincie Drenthe gaat de damwand 

van het Stieltjeskanaal bij

Nieuw-Amsterdam vervangen. 

In 2021 is met de provincie, de 

hengelsportverenigingen uit 

Klazienaveen en Erica en de federatie 

overleg geweest om te kijken naar de 

mogelijkheden om visplekken op dit 

traject te realiseren. 

Dit heeft erin geresulteerd dat de 

provincie 78 visplekken gaat realiseren en 

31 damovergangen. 

Het traject bedraagt 1530 meter. 

De provincie heeft de sportvisserij om 

een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Project 18: Serpeling project
In samenwerking met de 

waterschappen Hunze en Aa’s, 

Noorderzijlvest, Hogeschool 

Van Hall-Larenstein en Sportvisserij 

Nederland heeft de federatie een 

kweekproject opgezet om 

nakomelingen van serpelingen uit de 

Drentsche Aa over te zetten in de 

overige beeksystemen in 

Noord-Drenthe en Groningen. 

De serpeling komt namelijk niet meer voor 

in deze beeksystemen. 

Het project heeft een looptijd van 5 jaar.



Project 19 : Online vragen uurtje
Dit is voor de sportvisserij een uniek 

project. Een keer per maand kan onze 

achterban via een livestream

direct met de federatie in contact komen. 

Per keer kunnen 2 of 3 onderwerpen 

besproken worden. Dit is een mogelijkheid 

om de behoefte, ideeën, tips en frustraties 

onder onze achterban te bespreken. 

Ook is het een manier om meer 

vrijwilligers aan de federatie te binden. 

Zo krijgt de federatie op een laagdrem-

pelige manier essentiële informatie die 

vertaald kan worden naar beleid. In 2021 

heeft er al een gesprek plaats gevonden 

met een bedrijf dat hierin is 

gespecialiseerd. 

Dit bedrijf verzorgt bijvorrbeeld de lives-

treams van FC Groningen en de gemeente  

Groningen. In eerste instantie is het plan 

om twee proefuitzendingen te maken. 

Mocht het een succes worden, dan worden 

er meer afleveringen ingepland.

Project 20: Belangenbehartiging
In 2022 willen we meer energie steken in 

de contacten met gemeenten. 

Dit om het netwerk binnen de

gemeenten uit te breiden. 

Daarnaast kunnen we direct inspringen op 

de verschillende dierenwelzijnsnota’s

Project 21: Landelijke Wervings-
dag Wedstrijdvissen
In het BKO Wedstrijden is een voorstel 

gedaan voor een landelijke wervingsdag 

wedstrijdvissen voor de jeugd.

De promotie en communicatie vindt 

landelijk plaats door Sportvisserij 

Nederland de concrete invulling vindt 

lokaal plaats.  

Binnen het BKO Wedstrijden is een

werkgroep opgericht om dit concreter uit 

te werken.  

Er is gekozen voor het weekend van 10 en 

11 september 2022. 

Voor onze federatie betekent dit

zaterdag 10 september 2022 aangezien 

op 11 september 2022 onze 

selectiewedstrijd Streetfishing 

plaatsvindt. Werving vindt plaats vanuit 

SVN door onder andere sociale media 

en folders op de ZomerVISkaravaan om 

jongeren zo te enthousiasmeren voor het 

wedstrijdvissen. 

Naast De PH Wedstrijden en COW worden 

ook de beide federatieve 

wedstrijdcoaches Gert van der Veen en 

Martijn Bakker betrokken bij de concrete 

federatieve invulling.

Project 22: Welzijnsprojecten
Sportvisserij Nederland is bezig met het 

ontwikkelen van diverse 

welzijnsprojecten.

Te denken valt bijvoorbeeld aan vissen 

met daklozen, veteranen, voedselbanken 

en wellicht met kinderen uit

oorlogsgebieden.  De federatie is in 

overleg met  Sportvisserij Nederland om 

een van deze welzijnsprojecten met ons 

uit te voeren.

Project 23: Ondersteuning HSV
In de federaties Oost-Nederland en 

Midden-Nederland wordt samen met 

Sportvisserij Nederland het pilotproject 

vereniging ondersteuning uitgevoerd.

In 2022 bestaat de kans dat onze 

federatie ook betrokken raakt bij dit 

project. Vanuit het kantoor neemt onze 

projectmedewerker al deel aan de 

overleggen/cursus. Het doel is om de 

aangesloten verenigingen beter te 

kunnen ondersteunen bij de uitvoering 

van hun activiteiten zoals de 

organisatie van een jeugddag of 

opendag.

Invictusgames 2022
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Project 24: Voorzieningen 
algemeen
Dit is niet gelabeld. Dit bedrag kan 

worden aangewend voor eventuele 

kansen om voorzieningen te

realiseren waar dit zich aandient in 2022 

door bv werkzaamheden door 

overheden.

Project 25: Vrijwilligerswerving
In 2022 gaan we via onze mediakanalen 

vrijwilligers werven voor onze diverse 

commissies. 

In het voorjaarsnummer van het Regio 

Visblad is een flyer ingestoken met een 

oproep om vrijwilliger bij de

federatie te worden. 

Daarnaast is in diverse huis aan huisblad-

en deze oproep opgenomen. 

Ook heeft Hans Nijland voormalig 

directeur FC Groningen een oproep 

gedaan voor ons vrijwilligerswerk.

Project 26: Aanbieden 
stageplekken
In 2022 willen we onderzoeken naar de 

mogelijkheden om stagiaires in te zetten 

voor onze activiteiten.

Hierbij zou je kunnen denken aan 

Pabo studenten die onze vislessen

invullen of jeugdactiviteiten

ontwikkelen en uitvoeren.

Overige begrotingsposten 
(geen projecten)

Vis TV
Sportvisserij Groningen Drenthe 

participeert vanaf het begin mee met het 

invullen van items uit het federatie

gebied. In 2022 staat er 1 aflevering voor 

de federatie gepland, het thema van deze 

aflevering is de

(her)inrichting van de diverse beken in 

ons federatie gebied.

Monitoringsteam
Al sinds 2008 voeren de noordelijke 

waterschappen de verplichte 

KRW-monitoring uit met de 

3 beroepsvissers (die een maatschap 

hebben gevormd én hebben 

geïnvesteerd in materialen om 

monitoring uit te voeren) en een team 

federatie-vrijwilligers die hiervoor een 

training hebben gehad. 

Deze aanpak is beleidsmatig door de 

waterschappen vastgesteld om de 

betrokkenheid bij het beheer van de 

visstand te vergroten. In 2020 ging de 

gezamenlijke monitoring wegens corona 

niet door. In 2022 hopen we weer van 

start te kunnen.

Onderhoud en aanpassing 
voorzieningen
De federatie heeft een contract met 

Waterbouw De Haan om de vele 

vissteigers en dergelijke jaarlijks na te

lopen, te reinigen en waar nodig te 

onderhouden zodat zij er tiptop 

bijliggen. Ook voert het bedrijf

desgevraagd tussentijdse reparaties 

uit. Ook kan het voorkomen dat een 

bestaande voorziening moet worden 

aangepast om die beter te laten 

functioneren

Aalbeleid beroepsvisserij en 
aalmonitoring

Sinds 2005 onderzoekt Sportvisserij 

Nederland in onze opdracht de ontwik-

keling van de aalstand in een niet

meer op aal bevist water: de 

Westerwoldse Aa met bovenlopen. 

De uitkomsten worden vergeleken met

aalonderzoek in een wél beroepsmatig 

bevist water: het Termunterzijldiep. 

Doelstelling van dit meerjarenonderzoek 

is duidelijkheid te verschaffen over de 

invloed van de aalvisserij op de aalstand, 

als 1 van de factoren die bijdraagt aan de 

problematisch lage aalstand (naast 

migratiebarriëres, bwaterverontreining 

etc). 

Aan dit onderzoek neemt niet alleen 

beroepsvisser Mans Vos mee, maar ook

vrijwilligers van onze federatie.

De beroepsvisserij is gebaseerd op 

verouderd aalbeleid. Een aanzet tot

modernisering is gedaan met

Waddenfondssubsidie in 2013 als 

onderdeel van het grote project Ruim 

Baan voor Vissen. 

Zo ontbraken veel data om aalbeheer-

modellen te laten draaien. Inmiddels zijn 

er meer data bekend. 

Wij hebben met Sportvisserij Nederland 

en beide noordelijke waterschappen

gekozen om het project nieuw leven in te

blazen om te komen tot een regionaal 

beheer van de aal, inclusief duurzame 

benutting, dat is gericht op

optimalisering van de aalstand, 

uitgaande van een verbeterde 

natuurlijke intrek van glasaal én 

ongestoorde uittrek van paairijpe

schieraal.

Sportvisserij Nederland treedt op als 

penvoerder voor dit project dat door

Kroes Consultancy wordt uitgevoerd. 

De kosten zullen gedeeld worden door de 

partners: 1/6 deel door 

Sportvisserij Groningen-Drenthe, 1/3 deel 

door Waterschap Hunze en Aa’s, 1/3 deel 

door Waterschap Noorderzijlvest en 1/6 

deel door  Sportvisserij Nederland
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