
12/13  www.hetvisblad.nl 27

T

Nieuws uit de regio Midden Nederland

ijdens de laatste alge-
mene ledenvergade-
ring (ALV) van de Fe-

deratie Midden Nederland heeft 
bestuurslid Ger van Hout (por-
tefeuillehouder handhaving) 
zijn aftreden aangekondigd. Hij 
is niet meer herkiesbaar. Ger is 
onder andere verantwoordelijk 
voor het opzetten van de hand-
having binnen de federatie. Hij 
heeft besloten zijn jarenlange 
inzet voor de hengelsport, in 
de praktijk voort te zetten als 
boa. Door zijn vele activiteiten 
als waterschapsbestuurder, zal 
Ger zeker ook actief betrok-

n deze regio-editie 
van Hét Visblad 
blikken we terug op 

het seizoen 2013. Als federatie 
zijn we vooral trots op de jeugd-
dag. Daarmee hebben we een 
mooi evenement neergezet, 
waar de deelnemers én de 
vrijwilligers volop van hebben 
genoten. Het organiseren van 
een dergelijk evenement is 
behoorlijk spannend, vooral 
als het de eerste keer betreft. 
Gedurende een aantal maanden 
heeft alles op het kantoor 
van de federatie in het teken 
gestaan van het soepel laten 
verlopen van de jeugddag. 
Het succes maakte achteraf 
duidelijk dat dit niet voor niets 
is geweest. Ook in 2014 zal er 
zeker een dag voor de jonge 
sportvissers worden gehouden. 
Het spreekt voor zich dat de 
jeugddag een prominente plek 
in woord en beeld heeft in deze 
editie. 
Naast het organiseren van 
evenementen is de federatie 
ook steeds aan het werk met 
het genereren van nieuwe mo-
gelijkheden voor de sportvis-
sers in de regio. Zo kunnen we 
opnieuw een aantal positieve 
ontwikkelingen melden. Vanaf 
dit jaar mag er ook ’s nachts 
worden gevist de recreatieplas-
sen van Uit®waarde. Ook is 
er een mooie toegangsweg 
gerealiseerd naar de visstek-
ken aan de Oude IJssel, vlakbij 
Doetinchem. Naast deze direct 
merkbare resultaten wordt er 
ook gewerkt aan mogelijkheden 
om waterplanten in bedwang te 
houden en zodoende visstekken 
bevisbaar te houden. De fede-
ratie doet mee aan een landelijk 
project dat onderzoek doet naar 
methoden om waterplanten 
in bedwang te houden. In deze 
regio vindt het onderzoek 
plaats in de Keizersbeek bij 
Dinxperlo. Uiteindelijk moet dit 
project extra kennis opleveren 
over waterplantenbeheersing, 
die zal leiden tot goede en 
betaalbare oplossingen voor 
het waterplantenprobleem in 
Nederland.

ALV: GER VAN HOUT TREEDT AF, 
BENNIE VAN TIL NIEUW BESTUURSLID

Bennie van Til.

I ken blijven bij de federatie. De 
vrijgekomen vacature wordt 
voorlopig opgevuld door de 
andere bestuursleden. Als 
beloning voor zijn verdienste 
ontving Ger tijdens de ALV een 
gouden speld. 
Tijdens de vergadering stelde 
Bennie van Til zich kandidaat 
als bestuurder voor de porte-
feuille VBC’s (visstandbeheer-
commissies). Met algemene 
meerderheid van stemmen 
werd deze ervaren bestuurder 
aangenomen in het bestuur 
van de federatie. Bennie is 
jarenlang voorzitter geweest 

van de voormalige VBC Oost 
Gelderse Wateren. In deze rol 
heeft hij het afronden van de 
visplannen van nabij meege-
maakt.
Omdat alle visplannen die 
zijn opgesteld in uitvoering 
moeten worden gebracht, is er 
veel aandacht voor de porte-
feuille VBC’s. Bovendien is de 
Kader Richtlijn Water één van 
de thema’s waar de nieuwe 
portefeuillehouder VBC’s mee 
te maken krijgt. Met Bennie 
als portefeuillehouder, kan de 
federatie nog slagvaardiger 
aan de slag binnen de VBC’s.
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