
   
        
Vaststellen aangepaste Subsidieregeling aangesloten verenigingen en 
VBC’s voor verbetering sportvisserijmogelijkheden. 
 
 
Aanleiding  
Het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van Sportvisserij Nederland heeft als doel activitei-
ten van de aangesloten hengelsportverenigingen ter stimulering en duurzame verbetering van de 
sportvisserijmogelijkheden te ondersteunen. Sportvisserij Limburg heeft aanvullend hierop ter bevor-
dering van het financieringsproces een regeling vastgesteld die voorziet in een subsidie voor aangeslo-
ten hengelsportverenigingen. Deze ‘Subsidieregeling aangesloten verenigingen voor verbetering sport-
visserijmogelijkheden’ is op 23 mei 2014 door de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Lim-
burg vastgesteld. 
 
Door Sportvisserij Nederland wordt € 0,20 per aangesloten sportvisser per federatie gebudgetteerd, 
hetgeen voor Sportvisserij Limburg neerkomt op circa € 6.000,-- per jaar. Het bestuur van Sportvisse-
rij Nederland neemt alle subsidieaanvragen in behandeling, ook in de situatie dat het beschikbare re-
giobudget is bereikt. Voldoet een subsidieaanvraag wel aan de voorwaarden kan het voorkomen dat 
vanwege het bereiken van de limiet van het regiobudget door Sportvisserij Nederland geen subsidie 
wordt toegekend. In deze situatie wil Sportvisserij Limburg, indien de limiet van het eigen budget nog 
niet is bereikt, wel overgaan tot het toekennen van een subsidie. De bestaande subsidieregeling dient 
hiervoor te worden aangepast: 
 
Uitwerking 
Aanpassingsvoorstellen voor de huidige regeling:    

- Artikel 2: …………… ‘Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden’ van Sportvisserij Nederland 
(en “….indien de aanvrager een bijdrage ontvangt in het kader van het hiervoor genoemde 
fonds”, komt te vervallen); 

- Artikel 3: …. betreffende maatregel minimaal  € 1.000,-- dient te zijn; 
- Artikel 5 5 jaar wordt 3 jaar; 
- Artikel 6 (Per vereniging wordt maar één subsidie per 5 jaar verstrekt.) komt te vervallen; 
- Artikel 7 wordt artikel 6. 

 
Voorstel tekst nieuwe ‘Subsidieregeling aangesloten verenigingen voor verbetering sportvisserijmoge-
lijkheden’: 
Artikel 1 
Een subsidie wordt alleen verstrekt aan een bij Sportvisserij Limburg aangesloten vereniging of aan 
Visstandbeheercommissies van aangesloten verenigingen. 
Artikel 2 
Een subsidie wordt alleen verstrekt in samenhang met en onder voorwaarden van de regeling ‘Fonds 
Verbetering Sportvisserijmogelijkheden’ van Sportvisserij Nederland. 
Artikel 3 
Een subsidie wordt verstrekt tot een maximum van € 5.000,--. Waarbij de eenmalige eigen bijdrage 
van de vereniging voor de betreffende maatregel altijd minimaal € 1.000,-- dient te zijn. 
Artikel 4 
Jaarlijks wordt op de begroting van Sportvisserij Limburg een bedrag van € 30.000,-- gereserveerd 
voor de subsidieregeling. 
Artikel 5 
Het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft het recht om de financiële boekhouding, tot 3 jaar voor 
datum aanvraag in te zien van de vereniging die aanspraak maakt op deze regeling. 
Artikel 6 
Het besluit voor de toekenning van de subsidie wordt door het Algemeen Bestuur van Sportvisserij 
Limburg genomen. 
___________________________________________________________________________________ 

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 mei 2015. 


