
 
 

            
 
 
Regeling renteloze lening aangesloten verenigingen voor verbetering sportvisserijmogelijkhe-
den 
 
 
Aanleiding. 
Het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van Sportvisserij Limburg subsidieert maximaal 50% tot 
een maximum van € 20.000,-- voor VISpas-wateren waarbij de aanvrager altijd een eigen bijdrage van  
€ 2.000,= moet betalen.  
 
De activiteiten kunnen heel divers zijn. Om een idee te geven: aanleg van een paaigebied, een beluchtings-
installatie, beschermingsconstructies tegen aalscholvers, een schuilhut, een eigen clubhuis, trailerhellingen, 
vissteigers, visbotenhavens, bijzondere promotie of jeugdactiviteiten, een groots jeugdkamp, etc.  
 
Voor het niet gesubsidieerde deel van de voorgenomen maatregel dient door de vereniging een eigen finan-
ciering te worden gerealiseerd. Het realiseren van een volledige financiële dekking van de voorgenomen 
maatregelen is voor veel verenigingen een moeizaam proces. 
 
Voorstel. 
Ter bevordering van het financieringsproces van de voorgenomen sportvisserijmogelijkheden ontwikkelt 
Sportvisserij Limburg een regeling die voorziet in een renteloze lening voor aangesloten hengelsportvereni-
gingen. 
De naam van de regeling luidt: 

- Regeling renteloze lening aangesloten verenigingen voor verbetering sportvisserijmogelijkheden. 
 
De regeling: 

- een renteloze lening wordt alleen verstrekt aan een bij Sportvisserij Limburg aangesloten vereniging; 
- een renteloze lening wordt alleen verstrekt in samenhang met de regeling ‘Fonds Verbetering Sport-

visserijmogelijkheden’ en indien de aanvrager een bijdrage ontvangt in het kader van het hiervoor 
genoemde fonds; 

- een renteloze lening wordt verstrekt tot een maximum van € 5.000,--; 
- de renteloze lening dient binnen 5 jaar te worden terugbetaald, in nader te bepalen delen beginnen-

de in het jaar na toekenning;  
- het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft het recht om de financiële boekhouding, tot 5 jaar voor 

datum aanvraag in te zien van de vereniging die aanspraak maakt op deze regeling;  
- per vereniging wordt gelijktijdig maar één lening verstrekt; 
- per renteloze lening wordt een door beide besturen ondertekende overeenkomst opgesteld; 
- het besluit voor de toekenning van de renteloze lening wordt door het Algemeen Bestuur van Sport-

visserij Limburg genomen. 
 
   
De Regeling renteloze lening is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 27 mei 2011  
 


