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Concept notulen 21e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op maandag 27 mei 2019 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 21e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
Een speciaal woord van welkom aan Marjan Van Kampen, Bennie van Til en Joop Bongers die namens 
het bestuur van Sportvisserij Nederland vertegenwoordigd zijn. Ook een heel hartelijk welkom aan de 
heer Jan Jörissen, erelid, en aan Gerrit Haas en Thijs Killaars, leden van de Arbitragecommissie.  
De leden van het Decoratiecollege worden eveneens van harte welkom geheten. 
 
Ook de genodigden van deze avond, de kampioenen van het wedstrijdseizoen 2018, worden hartelijk 
verwelkomd. Dit betreft Danny Flipsen, Juul Slabbers en de leden van Team Sportvisserij Limburg 1: 
Siem Dorssers en Dirk Joosten. Daan van Wylick en Joep Cox zijn helaas verhinderd. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff wil zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder 
inzetten voor de sportvisserij en toont zich ook nu weer betrokken door zijn aanwezigheid bij deze 
Algemene Ledenvergadering. 
 
Namens het bestuur is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs Belgers en Didier 
Lemmens. Kandidaat bestuurslid Eric Schaufeli is vanavond aanwezig en wordt welkom geheten. 
Onder agendapunt 7b. staat het voorstel met betrekking tot zijn benoeming geagendeerd.  
 
Vanuit het bureau is het hele team aanwezig: Ben Willems (adviseur), Cindy Lemmens (medewerker 
communicatie), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen (manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met twee collega’s van het landelijk bureau, tevens vertrouwenspersoon voor 
de organisatie. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, wordt de aanwezigen verzocht een minuut stilte in acht te nemen.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn ruim 4 weken geleden zowel per post als digitaal aan de 
secretariaten van alle aangesloten verenigingen verstuurd. Deze waren tevens in te zien op de 
website met uitzondering van de stukken behorende bij de punten 6b, 6c en 7b. 
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 37 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 143 stemmen.  
Vooraf hebben 31 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
 
Op 8 mei jl. ontving het bestuur een mail van Nick Husson van HSV Juliana Elsloo met het verzoek of 
de waarnemend voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering aandacht kan besteden aan de 
opmerking van deze vereniging met betrekking tot het verhogen van de leeftijd van de JeugdVISpas 
van 14 naar 18 jaar.  
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Op 20 mei jl is door het bestuur een mail ontvangen van Frans Suilen van HSV De Swalm Swalmen. 
Op 31 augustus 2018 heeft Thijs Belgers en de toen beoogde nieuwe voorzitter Rob Moeke een 
gesprek gehad met het bestuur van HSV De Swalm. Een van de onderwerpen die hier ter sprake zijn 
gekomen, is de slechte facilitering door Sportvisserij Nederland met betrekking tot de 
NachtVIStoestemming en Derde Hengeltoestemming. Naar aanleiding van de toezegging door de 
afvaardiging van het bestuur van Sportvisserij Limburg wenst het bestuur van HSV De Swalm te 
vernemen welke acties door Sportvisserij Limburg in dezen zijn ondernomen en waar dit tot op heden 
toe heeft geleid. 

Beide verzoeken worden onder agendapunt 13 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2018 
Ramon Pasmans blikt samen met de kampioenen van het wedstrijdseizoen 2018 terug op een 
succesvol wedstrijdseizoen 2018. Er zijn in de diverse categorieën prima prestaties geleverd door de 
wedstrijdvissers waar de federatie met recht trots op is.  
De volgende heren worden gefeliciteerd met hun topprestaties: 

- Danny Flipsen, wereldkampioen team U25 en 3de plaats Open NK Feeder; 
- Juul Slabbers, winnaar Open NK U25 en 3de plaats Open NK 55-;  
- Dirk Joosten en Siem Dorssers van Team Limburg 1, 3de plaats Nationale 

Teamcompetitie Dames & U20. 
De waarnemend voorzitter reikt onder luid applaus bloemen en een kadobon uit aan de succesvolle 
helden van het afgelopen seizoen. 
  
Het wedstrijdseizoen 2019 is inmiddels in volle gang. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers aan 
de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar wederom haar kampioenen in het zonnetje te 
mogen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 20e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 19 november 2019 
Het verslag van de 20e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 19 november 2018 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er zijn geen aan- of opmerkingen en het verslag wordt aldus door de vergadering vastgesteld en 
goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
 
Agendapunt 5: Jaarverslag 2018 
Het jaarverslag 2018 wordt paginagewijs doorgelopen. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van 
het verslag. Het jaarverslag is goed leesbaar en ziet er keurig verzorgd uit. Er is op prima wijze 
gebruik gemaakt van beeldmateriaal. 
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2018.  
 
Het jaarverslag 2018 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 19 november 2018 is een kascontrolecommissie 
aangesteld.  
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Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem. 
 
Naar aanleiding van de controle op 20 maart jl. door de leden van de kascontrolecommissie wordt 
Wim Geilen uitgenodigd om de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden toe te 
lichten. 
 
Wim Geilen geeft aan dat de kascontrolecommissie op 20 maart jl. een controle over het boekjaar 
2018 heeft uitgevoerd. Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Thijs Belgers, bestuurslid Sportvisserij Limburg; 
Eric Schaufeli, kandidaat bestuurslid Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
Ger Timmermans was met kennisgeving afwezig. 
 
Uitvoerig is gesproken over de wijze waarop de administratie van Sportvisserij Limburg is ingericht en 
wie welke bevoegdheden heeft. O.a. is gesproken over wie wel of niet mag betalingen mag 
verrichten, het is heel essentieel hoe dit is geregeld. De manager bedrijfsvoering zet na controle van 
de facturen en declaraties betalingen gereed. Deze worden vervolgens door de penningmeester 
geaccordeerd. Een opvallend punt voor de controlecommissie was dat Sportvisserij Limburg geen 
fysieke kas heeft, alle transacties gaan via de bank. Incidenteel wordt een aankoop voorgeschoten 
door de medewerkers, daarna wordt dit middels het indienen van een declaratieformulier 
terugbetaald. 
Vervolgens is door Eric Schaufeli in het kort weergegeven wat hij als penningmeester heeft gedaan. 
De boekingen over 2018 zijn nog verwerkt door Gerard Heijthuisen, penningmeester tot 1 januari 
2019. Deze zijn door Eric Schaufeli gecontroleerd en waar nodig aangepast. Hierna heeft het 
kandidaat bestuurslid de financiële stukken opgemaakt. De verrichte aanpassingen gingen niet over 
de bedragen of de hoogte van deze bedragen maar over het correct boeken in de juiste rubrieken. 
Enkele bedragen stonden in verkeerde categorieën. De begin- en eindsaldi van alle bank- en 
spaarrekeningen zijn gecontroleerd, deze sluiten aan bij de financiële administratie. De uitgaven en 
inkomsten zijn middels steekproeven gecontroleerd op juistheid van boeken en doelmatigheid van de 
uitgave. Hierbij zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De leden van de kascontrolecommissie 
zijn dan ook van mening dat de bij de kascontrole aanwezige stukken een getrouw beeld geven van 
het handelen van het bestuur en de financiële situatie van de vereniging. Als de ledenvergadering 
instemt met het gevoerde beleid kan het bestuur decharge worden verleend. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Ger Timmermans geeft aan dat hij zich vorige Algemene Ledenvergadering met veel enthousiasme 
heeft aangemeld als lid van de kascontrolecommissie. Helaas was hij om medische redenen 
verhinderd om de bijeenkomst van de kascontrolecommissie op 20 maart jl. bij te wonen. Hij heeft via 
de manager bedrijfsvoering gevraagd of deze kennisgeving kon worden doorgegeven aan de leden 
van de kascontrolecommissie. Tevens is diverse malen door de heer Timmermans verzocht of hij vóór 
de Algemene Ledenvergadering door de andere heren van de commissie kon worden geïnformeerd 
over de bevindingen naar aanleiding van de controle. Dit is echter niet gebeurd. De heer Timmermans 
spreekt zijn ongenoegen uit over het feit dat hij als lid van de kascontrolecommissie pas tijdens deze 
Algemene Ledenvergadering kennisneemt van de conclusies en geeft aan dat het gebrek aan 
communicatie hem geen vertrouwen geeft om zich nog langer beschikbaar te stellen als lid van deze 
commissie. 
 
 
 



   

4 
 

 
Wim Geilen geeft aan dit te betreuren, excuseert zich hiervoor en legt uit dat niet bewust is gebeurd 
maar dat hij door familieomstandigheden niet in de gelegenheid is geweest om Ger Timmermans tijdig 
te informeren. 
 
De waarnemend voorzitter geeft eveneens aan het beluit van Ger Timmermans te betreuren en vraagt 
of zich naar aanleiding van de zojuist ontstane vacature een derde lid beschikbaar wil stellen. Guus 
van der Nat van HSV Heksenberg geeft aan deze functie te willen vervullen. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen en Eric Schaufeli ondertekend.   
 
6b. Jaarrekening 2018 
De jaarrekening 2018, het rapport van de accountant, de goedkeurende verklaring en de toelichting 
van het bestuur zoals opgesteld door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. 
Laatstgenoemde wordt bedankt voor het opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
Er is ten opzichte van de begroting een positief resultaat bereikt van € 16.907,--. Zoals op pagina 8 
van de jaarrekening is terug te lezen, is dit met name gelegen in het feit dat er een stijging was van 
de inkomsten en een daling van diverse lasten en kosten zoals activiteitenlasten, salarissen en 
algemene kosten. Op pagina 24 en 25 van de jaarrekening is een gedetailleerde weergave terug te 
lezen op de staat van baten en lasten. 
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2018 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. 
 
Richard Stevelmans, HSV Brunssum, Brunssum: maakt uit de jaarrekening op dat 95% van de 
contributiegelden wordt besteed aan Sportvisserij Limburg en de FTE’s van de federatie en slechts 5% 
van deze gelden aan activiteiten, wedstrijdzaken, subsidies etc. worden besteed. Naar aanleiding 
hiervan vraagt de spreker of het bestuur van Sportvisserij Limburg dit beleid wenst voort te zetten of 
dat er een activiteitenplan is waaruit blijkt dat er meer activiteiten worden georganiseerd, subsidies 
worden verstrekt en andere zaken, zodat er meer geld naar de verenigingen terugkomt.  
 
De waarnemend voorzitter geeft aan dat er 4 personen werkzaam zijn bij Sportvisserij Limburg. Dit 
betekent omgerekend 3,6 FTE. Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd en activiteiten die worden 
verricht ten behoeve van de sportvissers betreffen mensen- en organisatiewerk. 
 
Richard Stevelmans geeft aan geen twijfels te hebben over de getallen en de kascontrolecommissie 
hier ook graag in wil volgen maar vraagt op basis van de besteedde bedragen echter nogmaals of dit 
het beleid is dat moet worden gevoerd. 
 
De waarnemend voorzitter legt uit dat met genoemde bedragen door zowel bestuur als medewerkers 
uitvoerig wordt gegeven aan het beleid om op deze wijze de sportvissers van dienst te zijn en de 
verenigingen met adviezen te ondersteunen. Cornel van Schayck zegt toe dat dit beleid ook weer 
opnieuw met de leden zal worden afgestemd, mogelijk tijdens de volgende ALV-vergadering, zodat 
gezamenlijk kan worden bepaald of het gevoerde beleid (nog) in lijn is met de wensen van de 
aangesloten verenigingen. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2018 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid en het positieve resultaat ad € 16.907,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.  
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Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 16.907,-- aan de algemene reserve. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
6c. Begroting 2019 
Eric Schaufeli, kandidaat bestuurslid, heeft de begroting 2019 alsmede de toelichting opgesteld en 
wordt door de waarnemend voorzitter uitgenodigd om de begroting 2019 toe te lichten die iedereen 
bij de stukken heeft ontvangen. De toelichting was tevens bij de stukken ten behoeve van deze ALV 
gevoegd.  
 
Baten      € 407.500 
Activiteitenlasten    €   50.450 
Bruto exploitatieresultaat   € 357.050 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 166.000 
Sociale lasten     €   27.800 
Pensioenlasten     €   16.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   37.000 
Huisvestingskosten    €   23.400 
Verkoopkosten     €     8.645 
Kantoorkosten     €   17.600 
Algemene kosten    €   34.310 
Visrechten     €   16.700 
Beheerslasten    € 354.455 
 
Exploitatieresultaat    €    2.595 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2019 sluit  
met een positief resultaat van   €    2.395 
 
De waarnemend voorzitter vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast 
dat de vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2019. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat de federatie bezig is met 
het mogelijk maken van BOA-inzet bij de noodzakelijke controles en handhaving aan de waterkant. 
Hiertoe dient een behoorlijk aantal stappen te worden genomen, dit wordt momenteel zorgvuldig 
voorbereid. Hier zullen kosten mee gepaard gaan, deze zijn nog niet in de voorgestelde begroting 
meegenomen. Waarschijnlijk komt het bovengenoemde terug bij het behandelen van de concept 
begroting voor 2020. Dan zal inzichtelijk kunnen worden gemaakt welke kosten hiermee gemoeid zijn. 
 
Tevens wordt op dit moment bekeken of het mogelijk is om een aantal visrechten dat op dit moment 
tegen een tamelijk hoge prijs wordt gehuurd, aan te kopen. Aanvullende mededelingen hierover 
kunnen op dit moment nog niet worden gedaan. 
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Agendapunt 7: Rooster van aftreden  
7a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De heer Gerard Heijthuisen is met ingang van 1 januari afgetreden als penningmeester. 
De heer Rob Moeke is met ingang van 1 januari 2019 afgetreden als voorzitter.  
De heer Dieter Breuer is aftredend als secretaris en stelt zich opnieuw herkiesbaar. 
 
Voorstel bestuur: Dieter Breuer herbenoemen tot secretaris van Sportvisserij Limburg met ingang van 
27 mei 2019. 
 
Dieter Breuer wordt bij acclamatie herbenoemd als secretaris. Met het voorgestelde rooster van 
aftreden wordt ingestemd. 
 
7b. Benoeming van een nieuw bestuurslid 
Voor een bestuursfunctie draagt het bestuur voor, de heer E. Schaufeli (Eric). Hij is lid van HSV EKH 
Goudwinde. Een beknopte toelichting op deze kandidaatsstelling werd als bijlage bij de stukken 
gevoegd. 
Voorstel bestuur: Eric Schaufeli benoemen tot penningmeester van Sportvisserij Limburg met ingang 
van 27 mei 2019. 

 
Eric Schaufeli wordt bij acclamatie en onder applaus benoemd voor een periode van 3 jaar met ingang 
van deze ALV. 
 
7c. Bestuursvergoedingen 2019   
Door de waarnemend voorzitter wordt het voorstel inzake de bestuursvergoedingen 2019 toegelicht. 
Het betreft de vergoedingen aan het bestuur alsmede de reiskostendeclaraties met betrekking tot het 
aantal gereden kilometers à € 0,30 cent per kilometer.  
 
Tevens is een vergoeding in het voorstel opgenomen ten behoeve van de werkzaamheden door de 
penningmeester voor het opstellen van de jaarrekening. Cornel van Schayck licht toe dat de 
penningmeester in januari jl. direct actief aan de slag is gegaan, nadat taken binnen het bestuur 
moesten worden herverdeeld door het vertrek van de voorzitter. Eric Schaufeli heeft gezorgd dat de 
administratie van 2018 correct is afgesloten en zorgde heel voortvarend ook dat er een complete 
jaarrekening werd opgesteld. Door Flynth Accountants en Adviseurs werd vervolgens aangegeven dat 
het dubbel werk zou zijn en zonde van de kosten die met het opstellen van een jaarrekening gemoeid 
zijn, als Flynth Accountants en Adviseurs dit werk over zou moeten doen. De vergoeding aan de 
penningmeester betreft bijna de helft van de kosten die gepaard zouden gaan met het opstellen van 
de jaarrekening door Flynth Accountants en Adviseurs.  
 
Gelet op de kennis en kunde waarmee de jaarrekening 2018 is opgesteld alsmede gelet op het feit dat 
de kascontrolecommissie kritisch naar de financiële administratie heeft gekeken, heeft het bestuur er 
alle vertrouwen in hiermee een gepaste en verantwoorde oplossing te hebben gevonden en stelt het 
bestuur de vergadering voor om met de gepresenteerde vergoedingen voor het jaar 2019 in te 
stemmen.    
 
Naar aanleiding van de vergoedingen worden door Richard Stevelmans, HSV Brunssum, de 
navolgende vragen gesteld. 
 
Betreft dit vergoedingen per jaar? Dit wordt door de waarnemend voorzitter bevestigd.  
Waar hebben de loonkosten betrekking op? De loonkosten hebben betrekking op de 4 medewerkers 
(3,6 FTE).   
Er zijn nu nog geen kosten voor de inzet van BOA’s begroot. Komen we straks niet tekort op de 
begroting als de BOA’s worden ingezet? Door Cornel van Schayck wordt toegelicht dat wij nu nog 
geen eigen BOA’s hebben maar in 2019 nog gebruik maken van de BOA’s van de Provincie Limburg. 
Deze kosten zijn wel opgenomen in de begroting. De contracturen gaan echter omlaag waardoor 
andere oplossingen op het gebied van controle en handhaving vanaf 2020 noodzakelijk zijn. 
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2019 Bestuursvergoeding 

 
Maximale 
vrijwiligersvergoeding 

Reiskostendeclaratie 
 
Aantal gereden km 
à 30 ct 

Andere 
vergoedingen 

Thijs Belgers € 1.700,--   
Dieter Breuer € 1.700,-- + brutering IB xx + brutering IB  
Didier Lemmens € 1.700,--   
Eric Schaufeli € 1.700,-- + brutering IB xx + brutering IB € 3.630,-- (incl. BTW) 

Vergoeding opstellen 
jaarrekening 

Cornel van 
Schayck 

€ 1.700,-- + brutering IB xx + brutering IB  

     
Voorstel bestuur: In te stemmen met het overzicht inzake de bestuursvergoedingen 2019 en de 
vergoeding aan de penningmeester voor het opstellen van de jaarrekening. 
 
Met het voorstel inzake de bestuursvergoedingen 2019 en de vergoeding aan de penningmeester voor 
het opstellen van de jaarrekening wordt bij acclamatie ingestemd. 
 
Agendapunt 8: Presentatie “Stromingsminnende vissoorten in het Maasbekken” door 
David Vertegaal van Sportvisserij Nederland  
David Vertegaal geeft een presentatie over met name het huis van de vis. De leden van de 
Projectgroep Grensmaas Gezond zijn inmiddels 5 jaar bezig om er gezamenlijk en in samenwerking 
met diverse partijen voor te zorgen dat de vis zich zo goed thuisvoelt in de Grensmaas, dat de 
Grensmaas zo gezond mogelijk wordt en dat er massa’s vis in voor zullen komen, zodat er makkelijk 
vis kan worden gevangen. 

Agendapunt 9: Inspiratiedag “Toekomst van de Sportvisserij”  
Sportvisserij Nederland organiseert op 22 juni 2019 samen met de federaties een congres in Papendal 
over de toekomst van de sportvisserij. Dit belooft een bijzondere en interactieve dag te worden vol 
interessante discussies, creatieve sessies, tips, adviezen en ontmoetingen met bestuurders, 
vrijwilligers en sportvissers. Besturen en vrijwilligers van hengelsportverenigingen en andere 
betrokken sportvissers zijn van harte uitgenodigd om aan deze inspirerende dag deel te nemen. 
 
Op dit moment oriënteert de sportvisserijorganisatie zich op de toekomst van de sportvisserij. 
In 1975 is de NVVS ontstaan, in 2006 is de NVVS overgegaan in Sportvisserij Nederland. We zien dat 
de tijden veranderen, digitalisering en individualisering bieden kansen maar veroorzaken tegelijkertijd 
ook problemen. Wij willen daar zo goed mogelijk op inspelen. Mogelijk is de structuur van de huidige 
organisatie, die per slot van rekening al jaren onveranderd is gebleven, niet meer van deze tijd en kan 
dit worden verbeterd. De hengelsportverenigingen worden hier ook in betrokken, wij doen het 
gezamenlijk uiteindelijk allemaal voor de sportvisser. Tijdens de inspiratiedag wordt hier ook 
ruimschoots aandacht aan besteed en kan er mee worden gediscussieerd in diverse sessies.  
 
In het filmpje dat vervolgens aan de aanwezigen wordt getoond, roept ook de voorzitter van 
Sportvisserij Nederland op tot het bijwonen van deze inspirerende dag op 22 juni 2019.  
 
Guus van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen: onderstreept dat het van belang is om naar de toekomst 
te kijken. Het is echter wel een ongelukkige datum. Op 22 juni wordt bij HSV Heksenberg een 
selectiewedstrijd gevist, waardoor de spreker is verhinderd om deel te nemen aan deze dag. 
Door Guus van der Nat is aangegeven dat er ook regiobijeenkomsten zijn waar een dergelijke 
discussie over de toekomst van de sportvisserij ook gevoerd kan worden. Dit is volgens de secretaris 
van deze Heerlense vereniging nodig, hij geeft aan een bedreiging te zien als het gaat om het contact 
met de leden. Dit contact zou door bepaalde keuzes verloren kunnen gaan. Deze zorg wil Guus van 
der Nat graag met de vergadering delen en spreekt tevens de behoefte uit hier graag op een ander  
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moment dan op 22 juni met Sportvisserij Limburg en de andere verenigingen over van gedachten te 
willen wisselen.  
 
De waarnemend voorzitter zegt toe dat dit zeker een onderwerp van gesprek tijdens een 
regiobijeenkomst is en dankt Guus van der Nat voor zijn opmerkingen.   
 
Agendapunt 10: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij 
Nederland op zaterdag 22 juni 2019 zijn in te zien op de website van Sportvisserij Nederland alsook 
op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij Nederland tevens 
per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Daarnaast is een uitdraai 
van de uitnodiging en de agenda op de tafels in Het Forum gelegd. Alle besturen van de aangesloten 
hengelsportverenigingen zijn van harte uitgenodigd op 22 juni naar de Algemene Ledenvergadering 
van Sportvisserij Nederland te komen in Sportcentrum Papendal.      
   
Agendapunt 11: Datum Algemene Ledenvergadering in 2019 
Voorstel bestuur: 
- de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 25 mei 2020, aanvang 19.30 uur. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2019 te houden op maandag 
25 mei 2020. 
 
Agendapunt 12: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 
 
Open Jeugdvisdag 
Op 8 juni 2019 vindt de Open Jeugdvisdag van Sportvisserij Limburg bij de Kasteelvijver in 
Wijnandsrade plaats. Op diezelfde dag wordt na een grondige renovatie de Gemeentevijver in 
Wijnandsrade op feestelijke wijze heropend. Iedereen is van harte welkom om aldaar een kijkje te 
komen nemen. 
 
Katern in Dagblad De Limburg 
Op zaterdag 25 mei jl. is in Dagblad de Limburger in een katern van 4 pagina’s aandacht besteed aan 
vissende vrouwen. Dit is een interessant artikel geworden waarin een aantal Limburgse liefhebsters 
van de sportvisserij zijn geportretteerd over hun passie, het sportvissen. Dit artikel is via een link op 
de website van Sportvisserij Limburg terug te lezen. 
 
Bijeenkomst HSV Leden 
Tijdens de regiobijeenkomsten en de ALV van 2019 hebben diverse verenigingen te kennen gegeven 
problemen te ervaren met en vragen te hebben over het ledenadministratiesysteem “HSV Leden” van 
Sportvisserij Nederland. Deze vragen waren aanleiding om samen met Sportvisserij Nederland een 
bijeenkomst te organiseren. Er wordt een separate uitnodiging aan de verenigingen verzonden. 
Besturen zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst op 3 juli 2019 op het kantoor van 
Sportvisserij Limburg te Noordhoven 19a in Roermond om 19.30 uur. 
 
Inzet harkboot 
Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering op 19 november 2018 is door Henk Mensinga van 
Sportvisserij Groningen-Drenthe een presentatie gegeven over de harkboot. In het verslag van 
betreffende vergadering of via www.harkboot.nl is meer informatie over de harkboot terug te lezen. 
Ook kunnen er filmpjes worden bekeken waarop de werkwijze goed zichtbaar is. Inmiddels hebben 
zich reeds diverse geïnteresseerde verenigingen bij Sportvisserij Limburg gemeld. 
Verenigingen die eveneens belangstelling hebben om de harkboot in te zetten, worden opgeroepen dit 
te melden bij de federatie, zodat er een gecoördineerde actie kan worden opgezet met meerdere 
verenigingen en er op vervoerskosten van de harkboot kan worden bespaard. 
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Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
cindy@sportvisserijlimburg.com, zodat er door de medewerker communicatie voor extra PR kan 
worden gezorgd. Samen maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 

Agendapunt 13: Rondvraag en sluiting 
Nick Husson, namens het bestuur van HSV Juliana, Elsloo: het bestuur heeft in een mail d.d. 8 mei jl. 
in navolging van een eerder verzoek tijdens de regiobijeenkomst op 1 april jl. gevraagd of de 
waarnemend voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering aandacht kan besteden aan de 
opmerking van deze vereniging met betrekking tot het verhogen van de leeftijd van de JeugdVISpas 
van 14 naar 18 jaar. De waarnemend voorzitter geeft aan dat dit reeds meerdere malen naar voren is 
gekomen. In diverse delen van het land zijn hier wensen en gedachten over. Sportvisserij Nederland 
heeft er ook een aantal malen naar gekeken. Er zijn tevens diverse onderzoeken geweest over de 
vraag of het zin heeft om de leeftijd op te trekken naar 18 jaar. Wij zien gezamenlijk dat het hele 
jeugdbestand afneemt. Wat echter blijkt, is dat dit niet zozeer met de prijs van de JeugdVISpas te 
maken heeft, omdat er geen afname van jeugdaantallen in de betreffende categorie van 14 tot 18 
jaar plaatsheeft, maar juist al eerder. Ook een enquête van het Mulier Instituut heeft uitgewezen dat 
de activiteiten die als vereniging worden ontplooid, zeer belangrijk zijn. Dit heeft te maken met het 
binding houden met deze doelgroep. Ook het online aanbieden van de Jeugd(VIS)pas is een enorme 
stimulans.  
 
Nick Husson merkt op dat als jeugd een JeugdVISpas wil aanschaffen dit door de ouders wordt 
betaald. Als ze vervolgens echter een VISpas moeten aanschaffen, wordt door de ouders vaak gezegd 
dat ze deze zelf moeten gaan bekostigen. Door een behoorlijk prijsverschil tussen deze passen is het 
risico aanwezig dat veel van deze jongeren afhaken. Hij geeft tevens aan dat Sportvisserij Nederland 
hierin vermoedelijk ook een rol in zou kunnen spelen, omdat het optrekken van de leeftijd betekent 
dat er minder inkomsten worden gegenereerd. De secretaris van HSV Juliana verzoekt toch met klem 
om een en ander nog een keer in overweging te nemen. 
 
Guus van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen: formuleert het verzoek van de vorige spreker als volgt. 
Wat zijn de voorwaarden om het optrekken van de leeftijd naar 18 jaar op de agenda van 
Sportvisserij Nederland te krijgen?  De waarnemend voorzitter geeft aan dat ze bemerkt aan de zaal 
dat dit leeft. Het signaal is overgekomen en zij zegt toe zich hierover met het bestuur te zullen 
beraden. Joop Bongers vult aan dat onderzoek heeft uitgewezen dat het probleem zit in de doelgroep 
tot 14 jaar en niet in de doelgroep van 14 tot 18 jaar. Ook is de oorzaak niet gelegen in de prijs. De 
resultaten van het onderzoek kunnen door de federatie nog een keer met de verenigingen worden 
gedeeld, zodat men inzage in de onderzoeksresultaten krijgt. 

Wim Geilen, HSV De Swalm, Swalmen: het bestuur van HSV De Swalm heeft in een mail d.d. 20 mei 
jl. te kennen gegeven niet content te zijn over de dienstverlening van Sportvisserij Nederland. Het 
gaat hier voornamelijk om de slechte facilitering met betrekking tot de NachtVIStoestemming en 
Derde Hengeltoestemming. HSV De Swalm wenst tijdens de ALV te willen vernemen welke acties door 
Sportvisserij Limburg in dezen zijn ondernomen en waar dit tot op heden toe heeft geleid, omdat de 
vereniging niets meer heeft vernomen. 

Cornel van Schayck licht toe dat in augustus 2018 een bestuurlijk overleg is geweest met de 
vereniging. Daarnaast is er meermaals contact geweest tussen Ben Willems, adviseur, en Gerben 
Koopmans. Er is tevens correspondentie gezien van Sportvisserij Nederland met betrekking tot dit 
onderwerp. Door het bestuur van HSV De Swalm wordt aangegeven dat dit met het toezenden van de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren te maken had en niet met vorengenoemd onderwerp. 
Het probleem wordt nogmaals door de vereniging geschetst. De vereniging heeft zeer veel leden die 
een NachtVIStoestemming wenst, daarnaast wil een aantal leden de Derde Hengeltoestemming 
aanschaffen. HSV De Swalm wil deze leden faciliteren. Het blijkt echter niet mogelijk te zijn dat de 
vereniging zelf de sticker ten behoeve van de NachtVIStoestemming kan uitgeven aan de betreffende 
leden. Dit verzoek is inmiddels diverse malen aan Sportvisserij Nederland gedaan. De vereniging wil  
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hun leden faciliteren en verwacht van Sportvisserij Nederland alsook van Sportvisserij Limburg dat 
verenigingen hierin worden ondersteund. De heer Geilen vult aan dat hij hierover geen terugkoppeling 
heeft ontvangen. 
 
Door een van de aanwezige bestuursleden wordt de vraag gesteld wat de vereniging doet met 
betrekking tot het informeren van Duitse leden over de vergunningsvoorwaarden. Wim Geilen geeft 
aan dat alle informatie in het Duits voorhanden is en de leden duidelijk worden geïnformeerd. 
De waarnemend voorzitter vraagt of dit probleem met nachtvistoestemmingen bij meer verenigingen 
speelt? 
Het bestuur van HSV ’t Loze Vissertje geeft aan problemen te ervaren met het aanvragen van een 
NachtVIStoestemming voor een Duits lid. Hierover is een mail gestuurd aan Sportvisserij Nederland 
maar men heeft geen reactie ontvangen. 
 
Het bestuur van HSV De Voorn Afferden geeft aan het probleem met het aanvragen te herkennen 
maar dat zij hier telefonisch naar tevredenheid bij geholpen zijn door Sportvisserij Nederland. Ook als 
leden zelf naar Sportvisserij Nederland bellen, worden ze in het Duits geholpen met het aanvragen 
van de NachtVIStoestemming of Derde Hengeltoestemming. 
Het is noodzakelijk dat de gegevens zoals het VISpasnummer en het mailadres juist gekoppeld zijn in  
MijnSportvisserij, de online service omgeving waarin de eigen gegevens kunnen worden beheerd.  
 
Joop Bongers, directeur Sportvisserij Nederland, geeft aan dat hij tijdens de vergadering kennis heeft 
genomen van de problemen die er op dit vlak bij een paar verenigingen zijn en zegt toe dat hij hier 
graag samen met betreffende verenigingen over wil praten. Hiertoe wordt een op korte termijn een 
afspraak gemaakt. 
 
Theo Kraft van HSV De Lou: vraagt of de leden die nu een boekje krijgen, over 3 jaar bij het 
verschijnen van de volgende uitgave van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren het 
boekje opnieuw toegestuurd krijgen. Daarnaast kregen bestaande leden voorheen de kans om door 
middel van het invullen van een kaartje dat in de lijst was geschoven het boekje aan te vragen. 
Nieuwe leden hebben deze mogelijkheid echter niet als ze een VBL aanvragen. Ze krijgen het boekje 
als nieuw lid overigens wel maar het is niet zo dat men bij het verschijnen van de volgende uitgave 
automatisch weer een boekje krijgt, omdat het kaartje nu niet meer in betreffend boekje zit.  
Volgens Joop Bongers kan men op andere wijze nog altijd aangeven of men dit boekje wenst te 
ontvangen. Dit wordt nagevraagd.  
 
Thijs Belgers vraagt tot slot welke vereniging actief iets doet aan het terugdringen van het gebruik 
van lood en het promoten van loodvrije materialen bij de leden, zodat het loodvrij vissen zo snel 
mogelijk geïntroduceerd kan worden binnen de hengelsport. Slechts 3 aanwezige verenigingen geven 
aan hiermee bezig te zijn. Thijs Belgers betreurt dit geringe aantal. 
  
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
Aan Eric Schaufeli wordt een boeket bloemen overhandigd naar aanleiding van zijn benoeming als 
bestuurslid. 
 
Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.50 uur gesloten. 
 
Roermond, 25 mei 2020 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck 
 


