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Iedere wijk zijn eigen VISparel! 
Binnen het project Sportvisserij op de Kaart is 
Sportvisserij Limburg, samen met Sportvisserij 
Nederland en de hengelsportverenigingen bezig om 
VISparels in de provincie te realiseren. Een VISparel 
is een goed toegankelijk en makkelijk bevisbaar 
water met een goede kans op een leuke vangst. Het 
is een afgesloten water in, of nabij een woonwijk 
waar kinderen veilig kunnen leren vissen. Het is een 
plek waar alle wijkbewoners, dus ook ouderen en / 
of minder validen een visstek aan het water kunnen 
vinden. Een plek waar je samen kunt genieten van 
een mooi stukje waternatuur in de wijk.

  a.  Is het al een optimaal viswater en mag je er 
vissen? Dan melden we het als VISparel aan via 
het aanmeldformulier. De hengelsportvereniging 
komt dan in aanmerking voor diverse subsidies 
om het viswater in topconditie te houden.

  b.  Is het nog geen topwater of mag je er niet 
vissen? Dan helpen we je graag om er samen 
een VISparel van te maken!

3.  daarna maken we samen een kort praktisch 
beheerplan en maken het waterschap en de 
gemeente enthousiast om hier aan mee te werken;

4.  door vervolgens samen geschikte visstekken aan 
te leggen, te zorgen voor voldoende open water 
en een aantrekkelijke visstand, realiseren we 
VISparels. Hiervoor zijn tevens subsidiegelden 
beschikbaar;

5.  als de plannen zijn gemaakt, de gemeente en het 
waterschap akkoord en de inrichting en visstand 
van het viswater goed genoeg zijn, kan het 
viswater feestelijk als VISparel worden geopend! 
Hiermee wordt de hengelsportvereniging op een 
positieve manier gepresenteerd.

Meer informatie hierover is terug te vinden via: 
www.visparel.nl/verenigingen/.

De Sportvisserij Op de Kaart-aanpak is een eenvoudige,  
praktische manier om als hengelsportvereniging 
in samenwerking met Sportvisserij Limburg en 
Sportvisserij Nederland een VISparel te realiseren:

1.  we selecteren samen het beste viswater in je wijk;
2.  dit viswater beschrijven we in een eenvoudig 

formulier: de online factsheet;
  Is het water al optimaal of moet er nog wat 

gebeuren?
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Winactie VISparel 
De hengelsportvereniging die, in samenwerking met 
Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland, de 
allereerste VISparel van de provincie Limburg weet te 
realiseren ontvangt hiervoor van Sportvisserij Limburg 
een uitgebreid pakket aan hengelsportmaterialen 
ten behoeve van de jeugdleden van deze 
hengelsportvereniging.

Wervingsdagen Wedstrijden 
In het weekend van 10 en 11 september organiseren 
zes bij Sportvisserij Nederland aangesloten 
hengelsportfederaties in samenwerking met lokale 
hengelsportverenigingen wervingsdagen. Deze 
dagen zijn speciaal voor alle kinderen die kennis 
willen maken met of meer willen weten over het 
wedstrijdvissen. Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en 
wil jij je in competitieverband meten met andere 
witvissers? Twijfel dan niet en geef je snel op.
Vanaf 9.30 uur ben je van harte welkom op Visvijver 
De Donk van HSV De Noordervaart in Meijel. Op de 
wervingsdagen kun je bij wedstrijdcracks je licht 

Voor meer informatie en / of het aanmelden van een 
concreet viswater als VISparel, neem contact op met 
Jorg Nelissen via jorg@sportvisserijlimburg.nl.

opsteken over alles wat met wedstrijdvissen te 
maken heeft. Bovendien worden er twee wedstrijden 
gevist: van 10.30-12.00 uur en van 14.00-15.30 uur. 
Lunch is geregeld en na afloop ontvang je een rijk 
gevulde goodiebag! Schrijf je in via https://www.
sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/nationaal/
dobbervissen/wervingsdagen-2022.html
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De VISambulance
Het klimaat wordt steeds grilliger van karakter. Liepen 
we vorig jaar met waadpakken door weilanden, 
nu is er in sommige beken nog maar weinig water 
aanwezig. Hierdoor zal de aanwezige vis steeds 
vaker in de problemen komen. Via Sportvisserij 
Nederland zijn alle materialen en benodigdheden 
voor eventuele toekomstige calamiteiten en 
visreddingen aangeschaft. Na de overstromingen van 
afgelopen zomer bleken vele middelen zoals netten, 
kuipen, pompen en afvisapparatuur onmisbaar. 
Gezien de toekomstige klimaatverandering zoals 
overstromingen maar ook droogte, een welkome 

Gezocht: Vrijwilligers!

Samen Vissen 
Elke vereniging of federatie staat of valt met 
vrijwilligers. Vrijwilligers zijn ontzettend nodig en 
nuttig. Zo is Sportvisserij Limburg onder andere op 
zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met het 
Samen Vissen project. Een dagje gezellig vissen aan 
een vijver in jouw buurt met ouderen of mensen met 
een beperking geeft ontzettend veel voldoening en is 
ook nog eens gezellig en leuk! 

aanvulling. De vissen zijn vanaf nu weer een stukje 
veiliger in Limburg! 
Tref je ergens vis in nood aan? Neem dan contact 
op met het Waterschap of Sportvisserij Limburg. Dit 
geldt ook voor verenigingswateren!

Opruimacties
De afgelopen maanden is er door de enthousiaste 
vrijwilligers van diverse (hengelsport)verenigingen, 
in samenwerking met Sportvisserij Limburg, weer 
opgeruimd aan de oevers van onder andere de 
rivier de Maas ter hoogte van Well, Horst, Kessel en 
Roermond, Het Leukermeer in Well, De Diepeling in 
Tienray en de Maasplassen in Roermond. Tijdens 
deze opruimacties werden enorme hoeveelheden 
zwerfafval uit de natuur verwijderd.
Dank aan alle vrijwilligers die hieraan hun bijdrage 
hebben geleverd!

Wil je met jouw (hengelsport)vereniging ook 
een opruimactie uitvoeren of individueel een 
bijdrage leveren, neem dan contact op met 
Andres de Rouville van Sportvisserij Limburg via  
andres@sportvisserijlimburg.nl. Deelnemende (hengel- 
sport)verenigingen ontvangen van Sportvisserij 
Limburg een vergoeding.

Viscoaches
Vind je het leuk om kinderen van alles te leren over 
de onderwaterwereld en het sportvissen en wil je dit 
doen bij jouw hengelsportvereniging of misschien 
wel op de basisschool? 
Dan zijn we op zoek naar jou! Geef je nu op als 
vrijwilliger Samen Vissen of Viscoach door een e-mail 
te sturen naar andres@sportvisserijlimburg.nl.
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17 september: 
Maas Cleanup Day in Limburg
Wat begon met het idee van één ondernemer, 
is in korte tijd uitgegroeid tot een stroom van 
Limburgse bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en vrijwilligers, die zich samen inzetten voor een 
schone Maas: Maas Cleanup. Samen steken ze op 17 
september tijdens de vierde Maas Cleanup Day weer 
de handen uit de mouwen om de Maas afvalvrij te 
maken. 

Op 17 september is het World Cleanup Day en 
geven 180 landen tegelijkertijd de planeet een 

Cursus Praktisch Visvijverbeheer
Sportvisserij Nederland organiseert in samenwerking 
met Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest 
Nederland dit jaar een cursus praktisch visvijverbeheer. 
Deze cursus bestaat uit vier cursusavonden, verspreid 
over een half jaar en wordt gegeven in Het Forum te 
Roermond. 
Tijdens de cursus ga je onder begeleiding concreet aan 
de slag met het beheer van je eigen visvijver en maak 
je kennis met de mogelijkheden en onmogelijkheden bij 
het beheer ervan.
Aan deze praktische cursus dienen -- i.v.m. de uitvoering 
van de praktische opdrachten en voldoende draagvlak 
binnen de vereniging -- minimaal twee cursisten van 
dezelfde vereniging deel te nemen. De cursus start in 
september / oktober en loopt door tot de zomer.

schoonmaakbeurt. Maas Cleanup richt zich die dag 
op de natuur dichtbij huis. Per 100 meter liggen er 
meer dan 1000 stuks afval aan de Maas. En dan is 
de grond- en watervervuiling door al dat afval niet 
meegeteld. Alle hulp om de Maas tijdens Maas 
Cleanup Day weer afvalvrij te maken is dus welkom 
en ook nodig. Doordat afval blijft liggen tasten we 
de biodiversiteit en de kwaliteit van ons (drink)water 
water aan. Een schone Maas betekent dat inwoners 
van het stroomgebied betere toegang hebben 
tot schoon drinkwater en wonen in een schonere 
omgeving.

Organiseren of aanmelden
Op de Maas Cleanup kaart kunnen acties worden 
aangemeld en kun je je als vrijwilliger aanmelden 
voor een actie in de buurt. Op de website https://
acties.maascleanup.nl/s/ lees je hoe je een actie 
kunt aanmelden, zelf organiseren en hoe je mee 
kunt helpen met het in kaart brengen van het 
afval.

Maas Cleanup
Maas Cleanup is een beweging van bedrijven, 
(natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de 
Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij samen 
oplosser worden van het afvalprobleem.
Meer informatie over Maas Cleanup is te vinden via 
www.maascleanup.nl. 

Meer informatie over de cursus is terug te vinden op de 
website van Sportvisserij Nederland:
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/ 
viswaterbeheer/cursussen/praktisch-visvijverbeheer- 
2022.html
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Sportvisserij Limburg
Hornerweg 2
6041 TJ Roermond
Telefoonnummer: 0475-350053
E-mailadres: info@sportvisserijlimburg.nl
Website: www.sportvisserijlimburg.nl
Facebook: www.facebook.com/SportvisserijLB

Indien u over genoemde onderwerpen meer 
informatie wenst, vragen heeft of u wilt zich 
aanmelden voor bijvoorbeeld de opruimactie, 
de werkgroep onderhoud, het Karper- en 
bijvoerproject of de inzet van de harkboot kunt u 
dit kenbaar maken door te mailen aan 
info@sportvisserijlimburg.nl of te bellen naar 
0475-350053. Wij helpen u graag!

Belangrijke data / Agenda: 
-  25-7-2022:  VISkaravaan HSV Gemeente Venlo,  

Tangkoel
-  26-7-2022:  VISkaravaan HSV De Noordervaart, 

De Donk
-  30-7-2022:  Selectiewedstrijd Feeder, 

Lateraalkanaal
-  27-8-2022:  Jeugdkarperdag
-  10-9 en 
 11-9-2022:  Wervingsdagen Wedstrijden 
  HSV De Noordervaart, De Donk
-  17-9-2022:  Maas Cleanup opruimactie 

Maasoevers
-  4-10 en 
 9-11-2022:  Cursus praktisch vijverbeheer,  

Het Forum Roermond
-  16-10-2022:  Federatief Clubkampioenschap 

(locatie nog te bepalen)

Nieuws of een activiteitenaankondiging voor de 
aankomende nieuwsbrief?
Stuur deze naar andres@sportvisserijlimburg.nl

WBTR, wat betekent dit voor 
mijn hengelsportvereniging 
en hoe kan ik een deel van de 
notariskosten terugvragen bij 
Sportvisserij Limburg? 
De nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen) is een wet die op 1 juli 2021 in 
werking is getreden. Het doel van de WBTR is het 
beter laten functioneren van rechtspersonen zoals 
verenigingen en stichtingen en om machtsmisbruik 
of belangenverstrengeling binnen het bestuur te 
voorkomen. Sportvisserij Limburg vindt het belangrijk 
dat de bij haar aangesloten verenigingen de statuten 
op bepaalde onderdelen tijdig laten aanpassen bij de 
notaris, zodat de statuten voldoen aan de wettelijke 
norm. Om aan de wet te voldoen, zijn een paar 
wijzigingen nodig. 

het laten wijzigen van de 
statuten worden conform 
besluitvorming tijdens 
de ALV van 30 mei jl.  
voor 50% door 
Sportvisserij Limburg aan de bij haar aangesloten 
hengelsportverenigingen vergoed. Hieraan is de 
voorwaarde verbonden dat behalve de factuur ook 
een kopie van de gewijzigde statuten wordt gezonden 
aan patricia@sportvisserijlimburg.nl, zodat deze aan 
het betreffende verenigingsdossier kunnen worden 
toegevoegd. Na ontvangst van de factuur wordt 
de helft van de notariskosten aan de vereniging 
teruggestort.

Indien er vragen zijn over de WBTR, het aanpassen 
van de statuten of het terugvragen van de helft van de 
notariskosten kunnen deze worden gesteld aan Patricia 
Koelen per mail via patricia@sportvisserijlimburg.nl 
of telefonisch via 0475-568539.

Via https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/ 
bestuur/wbtr/ zijn de modelstatuten te vinden waarin 
met groen is aangegeven wat er gewijzigd dient te 
worden om de statuten WBTR-proof te maken. Deze 
kunnen ook worden opgevraagd bij Patricia Koelen, 
Manager Bedrijfsvoering bij Sportvisserij Limburg.
De onderdelen hoeven niet meteen met de 
ingangsdatum van 1 juli 2021 gewijzigd te worden. 
Er is een overgangsperiode van vijf jaar, dus voor 
1 juli 2026 moeten de wijzigingen zijn doorgevoerd. 
Wellicht zijn er nog meer punten waarop de statuten 
moeten worden aangepast. Die kunnen dan gelijk 
door de notaris worden meegenomen. De kosten voor 


