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Vrijwilligers bedankt! 
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter iedere 
(hengelsport)vereniging! 
Daarom hebben we op zaterdag 5 november met 
onze vrijwilligers (en partners) een gezellig uitstapje 
gemaakt met de boot van Van Stiphout in Maastricht. 
Eindelijk kon het weer na corona, een middagje met 
elkaar de Maas af onder het genot van een hapje en 
een drankje. Eerst 13 meter stijgen in het gigantische 
sluiscomplex van Ternaaien, en vervolgens via het 
Albertkanaal naar de historische mergelgroeve 
van Kanne in België. De rondleiding door een zeer 
deskundige en aimabele Belgische gids eindigde met 
een heel lekker in de groeve gebrouwen pilsje en 
grottenkaas. Daarna weer trossen los, en met een 

vaartje met de stroom mee terug 
naar de kade in Maastricht. 
Het was heel ontspannen, en 
zeer geslaagd!

Vrijwilligers gezocht! 
Sportvisserij Limburg zoekt ook naar nieuwe 
vrijwilligers. Met name voor ondersteuning van 
activiteiten die georganiseerd worden voor de 
jeugd, ouderen en mensen met een beperking. 
Hierbij kan gedacht worden aan vislessen op 
basisscholen, speciale themadagen voor de jeugd, 
Samen Vissen-uitjes met bewoners van zorgcentra. 
Maar bijvoorbeeld ook aan de organisatie van en de 
begeleiding tijdens federatieve wedstrijden.

Wil je met jouw (hengelsport)vereniging of individueel 
een bijdrage leveren als vrijwilliger? Neem dan 
contact op met Andres de Rouville van Sportvisserij 
Limburg via andres@sportvisserijlimburg.nl.
Namens de vele deelnemers aan genoemde 
activiteiten alvast hartelijk bedankt!
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WBTR 
De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 
is een nieuwe wet die op 1 juli 2021 in werking is 
getreden. Het doel van de WBTR is dat rechtspersonen 
zoals verenigingen en stichtingen beter functioneren 
en machtsmisbruik of belangenverstrengeling binnen 
het bestuur wordt voorkomen. Sportvisserij Limburg 
vindt het belangrijk dat de aangesloten verenigingen 
hun statuten op die onderdelen tijdig laten aanpassen 
bij de notaris, zodat de bestuurspraktijk en de 
statuten voldoen aan de wettelijke norm. Om aan 
de wet te voldoen, zijn een paar wijzigingen nodig.

Via https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-
service/ bestuur/wbtr/ zijn modelstatuten te vinden 
waarin met groen is aangegeven wat er gewijzigd 
dient te worden om de statuten WBTR-proof te 
maken. Wellicht zijn er nog meer punten waarop de 

Controle & Handhaving
Het BOA Team controleert en handhaaft op federatieve 
wateren. Zij surveilleren met een boot en/of vanaf 
de waterkant. BOA’s controleren op de vereiste 
visdocumenten (VISpas met lijst(en) van viswateren) 
en het naleven van de bijbehorende voorwaarden en 
wettelijke bepalingen. Op verzoek van de vereniging 
en onder bepaalde voorwaarden kunnen de BOA’s 
ook op de verenigingswateren van de aangesloten 
hengelsportverenigingen controleren. U kunt hiervoor 
het aanvraagformulier “Controle viswater” invullen en 
aan tbo@sportvisserijzwn.nl versturen. Dit formulier 
is te downloaden op de website van Sportvisserij 
Limburg onder het hoofdstuk “Vis en water” via het 

tabje “Controle en 
handhaving”. 

Nieuwe 
controleboot
Aan het einde van dit  
jaar zal onze gloed- 
nieuwe controle boot 
worden afgeleverd door 
de firma Tinnemans uit 
Maasbracht. Met deze 
snelle boot vergroten 
wij onze reikwijdte op 

statuten moeten worden aangepast. Die kunnen dan 
gelijk door de notaris worden meegenomen. Advies 
hierover is in te winnen bij Patricia Koelen.

Op de ALV van 30 mei jl. is besloten de notariskosten 
voor deze noodzakelijke wijziging voor 50% aan 
de aangesloten hengelsportverenigingen door 
Sportvisserij Limburg te vergoeden. 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. 
Voor alle vragen hierover kunt u terecht bij Patricia 
Koelen per mail via patricia@sportvisserijlimburg.nl of 
telefonisch via 0475-568539.

en aan het water en kunnen we sneller ter plaatse 
zijn na een melding. De boot is uitgerust met sonar, 
navigatie en fishfinder. Dit versnelt de opsporing naar 
eventueel illegaal uitgezette netten en fuiken.

Succesvolle netwerkdag SSIL 
Onder gastheerschap van Sportvisserij Limburg 
werd op 13 oktober jl. in Oolderhof te Herten de 
2de netwerkdag voor de BOA’s binnen het SSIL-
samenwerkingsverband (Samen Sterk In Limburg) 
georganiseerd. Het was een zeer geslaagde dag, 
getuige de reacties van de aanwezigen. De workshops: 
Aangehouden en wat nu?, Controle Sportvisserij, 
Introductie valse documenten en Jacht, beheer en 
schadebestrijding, waren zeer waardevol. Vanuit SSIL 
werken diverse instanties samen op het gebied van 
preventie en handhaving in het buitengebied. Doel 
is om misstanden in het buitengebied van Limburg 
effectief te kunnen aanpakken.

Cijfers 
Binnen Sportvisserij Nederland is afgesproken dat 
10% van alle sportvissers wordt gecontroleerd. Dit 
aantal was medio oktober ruimschoots behaald. De 
uiteindelijke cijfers over 2022 worden vermeld in de 
eerstvolgende nieuwsbrief van 2023 alsook in het 
jaarverslag 2022.
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Organisatieontwikkeling
In de afgelopen maanden hebben zes werkgroepen, 
bestaande uit medewerkers van Sportvisserij Nederland 
en de zeven federaties, zich met veel energie 
ingezet om de mogelijkheden in kaart te brengen 
om de samenwerking van onze acht organisaties 
te intensiveren met het oog op de invulling van het 
zgn. scenario 2 (beter samenwerken). De ALV van 
Sportvisserij Nederland heeft op 19 maart jl. voor 
de uitvoering van dit scenario gekozen, alsook voor 
scenario 3 (onafhankelijk bestuur) en scenario 4 
(dubbel lidmaatschap). Aangaande scenario 2 hebben 
zes werkgroepen zich gebogen over respectievelijk 

in 2022, de organisatieontwikkeling (inclusief de 
vacature in het bestuur van Sportvisserij Limburg), de 
bestemmingsfondsen 2022 en de subsidiemogelijkheden 
in 2023. Er werd vervolgens aandacht besteed aan de 
aanstaande waterschapsverkiezingen. Ten slotte werd 
aan de hand van een aantal vragen informatie opgehaald 
bij de aanwezige hengelsportverenigingen over wat er 
speelt, welke uitdagingen er liggen en waar tegenaan 
gelopen wordt, en de samenwerking met overige partijen 
(waaronder Sportvisserij Limburg). Samenvattend mag 
geconcludeerd worden dat veel hengelsportverenigingen 
kampen met dezelfde grote uitdaging: het vinden van 
voldoende vrijwilligers voor klussen en activiteiten, maar 
ook voor de opvolging en samenstelling van het bestuur. 

Dank aan alle aanwezigen voor hun actieve bijdrage. Het 
bestuur en de medewerkers van Sportvisserij Limburg 
gaan aan de slag om een passend antwoord te vinden op 
deze uitdagingen.

Personeelszaken, Vrijwilligers, Contractbeheer en 
(financiële) administratie, ICT, Controle en Handhaving, 
Beleid en strategische communicatie. Op dit proces wordt 
positief teruggekeken. Nu gaan we naar de fase dat aan 
alle adviezen een concrete invulling wordt gegeven. 
Dit gebeurt stap voor stap en volgens een realistische 
planning. Alle federaties alsook Sportvisserij Nederland 
dragen bij op het gebied van personele inzet, kennis 
en financiële middelen. Vanuit Sportvisserij Limburg 
is Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering, nauw bij 
dit proces betrokken. Indien er vragen zijn, kunnen 
deze aan haar worden gesteld per mail via patricia@
sportvisserijlimburg.nl of telefonisch via 0475-568539.

Evaluatie regiobijeenkomsten
Op 25 november, 1 december en 7 december vonden 
er weer regiobijeenkomsten plaats in respectievelijk 
Noord-Limburg (Café Zaal Apollo, Blerick), Midden-
Limburg (kantoor Sportvisserij Limburg, Roermond) 
en Zuid-Limburg (Gemeenschapshuis Heksenberg, 
Heerlen). Hiervoor werden alle bestuursleden 
van de bij Sportvisserij Limburg aangesloten 
hengelsportverenigingen uitgenodigd.

Tijdens de genoemde bijeenkomsten werd ingegaan 
op zaken waar hengelsportbestuurders dagelijks mee 
te maken hebben. Er was ruim gelegenheid om vragen 
te stellen, problemen aan te kaarten en met andere 
bestuurders van hengelsportverenigingen uit de eigen 
regio van gedachten te wisselen. 

Vanuit Sportvisserij Limburg werd informatie gedeeld 
aangaande de resultaten van de controle en handhaving 
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Maas Cleanup
Dit jaar was Sportvisserij 
Limburg als supporter 
ook weer betrokken 
bij de organisatie 
van de Maas Cleanup 
tijdens World Cleanup 
Day 2022. Er werd 

door medewerkers en leden van het bestuur van 
Sportvisserij Limburg samen met medewerkers van 
een aantal andere bedrijven gezamenlijk opgeruimd 
aan de Maas in de omgeving van Venlo.

In totaliteit verzamelden ongeveer 5.000 vrijwilligers, 
verdeeld over 180 individuele acties, naar schatting 
5.000 vuilniszakken vol met zwerfafval. Goed voor 
meer dan 300.000 liter en 52.000 kilogram. Een 
resultaat om met recht trots op te zijn!

Opruimacties
Ook in de tweede helft van dit jaar is er door de 
enthousiaste vrijwilligers van diverse (hengelsport)
verenigingen, in samenwerking met Sportvisserij 
Limburg, weer opgeruimd aan de oevers van onder 
andere de Maas ter hoogte van Venlo, de Diepeling in 
Tienray, de Kasteelse Bossen in Horst, de Maasplassen 
in Roermond en in de omgeving van Osen. Tijdens 
deze opruimacties werden opnieuw aanzienlijke 
hoeveelheden zwerfafval uit de natuur verwijderd.

Dank aan alle vrijwilligers 
die hieraan hun bijdrage 
hebben geleverd en aan de 
gemeenten die geholpen 
hebben bij de afvoer van 
het verzamelde zwerfafval!

Wil je met jouw 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 hengelsportverenigingen ontvangen 
van Sportvisserij Limburg een vergoeding.

De volgende Maas Cleanup vindt, in 
tegensteling tot de eerdere edities, 
plaats in het voorjaar tijdens de 
Landelijke Opschoondag op 18 
maart 2023. Meer informatie over 
Maas Cleanup is te vinden via www.maascleanup.nl. 

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.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan 
Jorg Nelissen van Sportvisserij Limburg via jorg@
sportvisserijlimburg.nl.
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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

Belangrijke data 2023 
-  CARP Den Bosch: vrijdag 20 januari t/m zondag 

22 januari 2023

-  Cursus Viscoach: woensdag 8 maart 2023, 

kantoor Sportvisserij Limburg Roermond

-  Waterschapsverkiezingen: woensdag 15 maart 

2023

-  Cursus Vismeester: dinsdag 11 april 2023

-  Cursus Controle Visdocumenten: donderdag 13 

april 2023, Stein-Urmond 

-  Algemene Ledenvergadering: maandag 22 mei 

2023

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

Kerstwens 
December staat bekend als de gezelligste en sfeervolste maand van het jaar. Uiteraard 
vormt dit ook voor ons een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en 

alvast goede voornemens voor 2023 te maken, zodat we het nieuwe jaar met fantastische 
sportvisplannen ingaan. 

Het kantoor van Sportvisserij Limburg is gesloten van vrijdag 23 december 2022 
tot en met maandag 2 januari 2023. Per mail zijn wij bereikbaar via 

patricia@sportvisserijlimburg.nl 

Het bestuur en de medewerkers van Sportvisserij Limburg wensen iedereen 
fijne en gezellige feestdagen en een gelukkig en visrijk 2023! 
We gaan er samen weer een mooi sportvisjaar van maken!


