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1. Opzet en filosofie 

Het jaarplan is een terugkerend product dat is afgeleid van het landelijke beleidsplan en afgeleide 

evaluaties van de verschillende beleidsthema’s. Het geeft voor ieder jaar weer wat de belangrijkste 

opgaven zijn voor dat jaar. In het jaarplan wordt vastgelegd welke ambities worden nagestreefd en 

op welke wijze deze worden uitgevoerd. Dit plan is voor het kantoor de rode draad m.b.t. de 

dagelijkse aansturing en werkzaamheden die plaatsvinden. Na ieder jaar vindt er een evaluatie plaats 

van het jaarplan en wordt gekeken of hetgeen wordt nagestreefd is behaald en of doelen moeten 

worden bijgesteld. Het jaarplan is tevens de leidraad voor de begroting voor het betreffende jaar. 

2. Uitgangspunten 

De federatie heeft een aantal jaren gewerkt aan het op orde brengen van haar beleid en werkwijze. 

Na een aantal jaren van beleid ontwikkelen en uitvoeren is het nu zo ver dat voor ieder beleidsveld 

keuzes zijn gemaakt. Deze beleidsvelden worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld op basis van deze 

evaluaties. De uitkomsten van deze evaluaties worden vertaald in doelen en actiepunten voor het 

volgende jaar. Deze doelen en actiepunten worden in het jaarplan gepresenteerd. Het jaarplan is 

daarmee het belangrijkste beleidsstuk voor de federatie aangezien hierin voor alle beleidsvelden 

wordt vastgelegd waar de belangrijkste inzet naar uitgaat.  

Het jaarplan moet het vergemakkelijken om meer structuur aan te brengen in de werkorganisatie. 

Daarbij moeten de opgaven realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn. De hoofdthema’s komen voort 

uit het beleidsplan van Sportvisserij Nederland en de Federatie. Aangezien er nieuw beleid ligt van 

Sportvisserij Nederland en het beleid van de Federatie is afgelopen dient er nieuw beleid te worden 

gevormd. In 2016 wordt er alvast in de lijn van het nieuwe beleidsplan gewerkt en moeten de 

contouren voor de komende 6 jaren worden verankerd. Het bestuur van de federatie streeft naar 

een nauwe afstemming met het landelijke beleid en een verdergaande professionalisering van de 

organisatie. Het werken met een jaarplan is daarvan een eerste stap. 

Per hoofdthema zijn deelbeleidsplannen opgesteld door de federatie, hierin zijn acties en doelen 

vastgelegd die nagestreefd worden. De ambities voor aankomend jaar worden per hoofdthema 

uitgewerkt in dit plan. Hoofdthema’s die binnen de sportvisserij worden aangehaald zijn o.a. Jeugd, 

Handhaving, PR & Social Media, VBC’s, Visuitzet, Wedstrijden en Verenigingen. 
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3. Uitwerking / doelen per thema 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste doelen en ambities vastgelegd en gekoppeld aan de 

belangrijkste thema’s waar de federatie aan werkt.  

3.1 Handhaving 

Handhaving is een belangrijke post geworden binnen de werkzaamheden van de federatie. 

Het korps bestaat uit een team van 9 eigen BOA’s en 2 WBE BOA’s welke verspreid door het 

gebied controles verrichten. Daarnaast zijn er nog eens ca. 52 federatiecontroleurs actief 

binnen het gebied. De aansturing en begeleiding van deze groep mensen vraagt vrijwel 

dagelijks de nodige aandacht. Binnen de handhaving wordt gestreefd naar gebiedsdekkende 

controle van zowel BOA’s als federatiecontroleurs. De BOA’s opereren in vastgelegde 

gebieden en rapporteren over hun activiteiten in boaregistratie.nl. De BOA’s zijn ook 

inzetbaar voor gerichte acties bijv. op gebied van stroperij of bij terugkerende problemen op 

specifieke locaties. In 2016 wordt er gestreefd naar 3500 controles. 

De federatiecontroleurs worden ook ingezet op wateren waarvan de federatie vindt dat hier 

extra toezicht nodig is. Daarnaast is het belangrijk om controleurs aan te sturen om te 

voorkomen dat er meerdere controleurs op dezelfde dag vissers controleren. Aan de 

federatiecontroleurs wordt gevraagd om hun activiteiten te registreren in het Registratie 

Controle Sportvisserij systeem (RCS), doen zij dit niet dan wordt hun federatiepas niet 

verlengd. 

Eind 2015 zijn er 3 vacatures vrijgekomen binnen het BOA korps. In 2016 dienen deze 

vacatures ingevuld te worden en er een nieuwe gebiedsindeling te worden gemaakt. In 

totaal bestaat het korps dan uit 11 eigen BOA’s. Voor de invulling van de vacatures wordt 

gestreefd naar BOA’s die reeds in het bezit zijn van de papieren en zodoende snel inzetbaar 

zijn en minder opleidingskosten met zich meebrengen. 

Inzet in 2016 gaat uit naar meer en betere registratie van controlegegevens in RCS. 

Federatiecontroleurs krijgen indien nodig begeleiding op kantoor bij het invoeren van 

mutaties. Persoonlijke aandacht heeft hier een belangrijke invloed op de sturing van de 

controleurs. Als doel worden 2500 RCS registraties in 2016 gesteld. 

Begin 2016 gaan 3 BOA’s en Bram een cursus doen om hun vaarbewijs te halen. Het doel 

hiervan is om de controleboten vaker ingezet te krijgen en meer acties vanaf het water te 

plannen, tot nu toe gebeurde dit voornamelijk tijdens de 5 controledagen. Het doel is om de 

boot in 2016 ten minste iedere maand op het water te krijgen. 

In 2016 worden er opnieuw 5 federatie brede controledagen georganiseerd en wordt er 

aangesloten bij het landelijke controleweekend. Voor de BOA’s volgen er diverse 

bijeenkomsten om het kennisniveau omhoog te brengen door het aanbieden van praktische 

casussen. 

In het voorjaar zal er ook weer een controlebijeenkomst gepland worden voor alle 

federatiecontroleurs. In 2016 worden de BOA’s niet uitgenodigd omdat de praktijk liet zien 

dat de gewenste kennisuitwisseling nauwelijks plaatsvond.  
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3.2 Jeugd 

De jeugd krijgt in 2016 extra aandacht. Er komen extra activiteiten en de inzet op het 

enthousiasmeren van de jeugd voor het sportvissen wordt vergroot. 

De jeugddag wordt opnieuw in juni gehouden, dit jaar beginnen we weer vooraan bij de 

cyclus in het oostelijke deel van de federatie. Hierbij wordt samengewerkt met meerdere 

verenigingen uit deze regio. Streven is een dag met ca. 80-100 deelnemende kinderen. De 

dag zelf moet vooral educatief zijn en zorgen voor veel vermaak van de kinderen. Dit 

gebeurd in samenwerking met specialistenorganisaties zoals de Karper Sportvisserij 

Nederland, Vereniging Nederlandse Vliegvissers en Snoekstudiegroep. Zij maken de inhoud 

van de dag samen met de vrijwilligers van de verenigingen. 

Naast de jeugddag is 2016 gekozen om te starten met een aantal nieuwe jeugdactiviteiten. 

Nu er een jeugdcommissie is liggen er kansen om meer te doen dan voorheen mogelijk was, 

vele handen maken immers licht werk. Het doel is om twee extra activiteiten te organiseren 

op het gebied van barbeelvissen en karpervissen. Een groot deel van de organisatie van deze 

dagen zal in handen moeten liggen van de jeugdcommissie. 

Het vislesprogramma zit met de huidige bezetting vismeesters aan zijn maximale omvang. 

Van de vrijwilligers die het nu al doen kan niet nog meer verwacht worden. Om meer lessen 

verzorgd te krijgen zijn meer vismeesters nodig, inzet is dan ook gericht op werving van 

vismeesters. Verenigingen hebben ook vismeesters, wanneer er lokaal veel wordt 

georganiseerd wordt dit ook gestimuleerd en ondersteund. In het beleid is vastgesteld dat 

verenigingen na 5 jaar ondersteuning zelfstandig jeugdactitiviteiten moeten organiseren. 

Hier zal nog meer de nadruk op worden gelegd om de werving van jeugdvrijwilligers bij 

verenigingen te stimuleren. 

Om verenigingen tegemoet te komen wordt er in 2016 binnen de federatiegrenzen een 

cursus viscoach en vismeester gegeven. Hiermee wordt een drempel weggenomen m.b.t. de 

afstand naar de cursus. Cursussen van Sportvisserij Nederland worden namelijk nooit in het 

gebied van onze federatie georganiseerd. 

Het streven is om in 2016 minimaal het aantal vislessen van 2015 (53 stuks) vast te houden 

en waar mogelijk dit uit te bereiden. 

Ter ondersteuning van de jeugdactiviteiten wil de federatie een aantal feederhengels zelf 

aanschaffen. Deze kunnen gebruikt worden voor de jeugddag maar ook voor bijvoorbeeld 

een barbeelclinic of karperclinic.  
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3.3 Wedstrijden 

Eind 2015 is de gehele wedstrijdcommissie van de federatie gestopt. Dit bracht een flinke 

klus met zich mee om de organisatie van de wedstrijden in 2016 rond te krijgen. Er is een 

nieuw aspirant bestuurder aangetrokken welke straks samen met een club vrijwilligers de 

wedstrijden moet gaan organiseren. Het werven en creëren van een team vrijwilligers dat 

zich in wil zetten voor de wedstrijdvisserij is misschien wel het belangrijkste aandachtspunt 

in 2016. Zonder vrijwilligers kunnen er geen wedstrijden worden georganiseerd. 

In 2016 start het nieuwe wedstrijdbeleidsplan van Sportvisserij Nederland. Dit geeft nogal 

wat veranderingen en is meer gericht op het teamvissen. Het streven is om op hoofdlijnen te 

voldoen aan het beleidsplan, maar gezien de geringe hoeveelheid vrijwilligers is eerste 

prioriteit vooral het organiseren van de selectiewedstrijden. Indien het lukt om vroeg in het 

jaar een team vrijwilligers te werven kan er voorzichtig gewerkt worden aan een verdere 

uitwerking. Stapje voor stapje wordt het nieuwe beleid ingevoerd om te voorkomen dat 

nieuwe vrijwilligers teveel hooi op hun vork nemen en daardoor afhaken. 

2016 is een jaar waarin de organisatie vooral op orde moet komen zodat er in 2017 volledig 

volgens het nieuwe beleidsplan gewerkt kan worden. 

Om het wedstrijdvissen toegankelijker te maken is besloten om het inschrijfgeld te verlagen. 

De senioren gaan van € 20,- naar € 10,- en de jeugd van € 5,- naar € 0,-. Door deze wijziging 

moet de drempel om mee te doen aan de wedstrijden lager worden. Het betekend ook dat 

er in 2016 extra kosten gemaakt worden om de verminderde inkomsten te compenseren. 

Daarnaast zorgt het nieuwe wedstrijdbeleid voor nieuwe activiteiten, zoals het opzetten van 

een clubcompetitie. Om dit goed te kunnen doen is hiervoor ook extra geld gereserveerd. 
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3.4 PR en Social Media 

De Social Media heeft in 2015 extra aandacht gekregen doordat er advies is ingewonnen bij 

studenten van Avans Hogeschool. Zij hebben een rapport opgesteld met daarin adviezen hoe 

je meer bereik kunt krijgen met Social Media. Dit plan zal in 2016 verder worden uitgerold. 

Een belangrijk onderdeel is het starten met acties op facebook met daaraan gekoppeld leuke 

prijzen. Het doel van de acties is het genereren van meer volgers en geïnteresseerden die 

vervolgens bereikt kunnen worden. 

In 2016 is het de bedoeling om de PR in zijn algemeen wat meer vorm te geven. Er zal 

opnieuw een beroep gedaan worden op Avans Hogeschool om te vragen of er een vervolg 

rapport geschreven kan worden met een vervolgstap welke ook de algemene PR behandeld. 

Voor de handhaving is in 2015 besloten om hier meer aandacht voor te genereren en korter 

na handhavingsacties het nieuws te bereiken. Standaard wordt er bij visserijkundig 

onderzoek, jeugdactiviteiten contact gezocht met de kranten en soms met Omroep 

Gelderland. 

De inzet op beheer van relaties blijft van groot belang. Indien mogelijk worden recepties en 

jubilea door bestuurders bezocht. Medewerkers zorgen dat zij aanhaken bij belangrijke 

bijeenkomsten met veel relaties of georganiseerd door een relatie. 

Bij lokale kranten en Omroep Gelderland heeft de federatie enkele contactpersonen die 

regelmatig worden gebruikt. Het doel is om uiteindelijk meer contacten te krijgen in deze 

wereld waardoor het plaatsen van artikelen makkelijker wordt. Ook is het dan eenvoudiger 

om gericht met deze contacten te kijken naar nieuwswaardige berichten uit de hengelsport.  

Om de website, facebook en regio-editie te kunnen blijven vullen met goed beeldmateriaal is 

het nodig om een nieuwe camera aan te schaffen voor op het kantoor. In het verleden is er 

een Canon Powershot G10 geschonken door Sportvisserij Nederland met als doel het foto 

materiaal aan een bepaalde basis kwaliteit te laten voldoen. Helaas is deze camera fors 

beschadigd waardoor deze niet meer goed gebruikt kan worden. Om altijd foto’s te kunnen 

maken van activiteiten die de federatie ontplooit, is een goede camera, die door alle 

medewerker gebruikt en meegenomen kan worden onontbeerlijk. Om dit te kunnen doen 

wordt er in 2016 een camera voor deze werkzaamheden aangeschaft. 
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3.5 VBC en visserijbeheer 

Binnen de federatie zijn 4 VBC’s opgericht enkele jaren geleden. Twee VBC’s voor de 

waterschap gebieden Rivierenland en Rijn en IJssel, daarnaast zijn er twee VBC’s voor de 

Rijkswateren namelijk VBC Waal plus en VBC Nederrijn plus. 

De VBC’s voor de waterschappen hebben meer aandacht gekregen nu er uitbreiding is 

gekomen van personeel op het kantoor van de federatie. De VBC’s voor de Rijkswateren 

hebben weinig tot geen aandacht meer gekregen. Dit o.a. door falend beleid van het 

ministerie van EZ en versnippering van visrechten en gebrekkige inzet van de beroepsvisserij. 

Samen met Sportvisserij Nederland wordt bekeken of er een andere invulling gegeven kan 

worden aan de Rijks VBC’s. 

VBC Rivierenland 

De VBC Rivierenland krijgt in 2016 extra aandacht om deze VBC beter te laten functioneren. 

Inzet wordt gepleegd op de samenstelling van het werkcomité en rol van de voorzitter. De 

groep is nu te groot waardoor het niet functioneert en het zowel vanuit de visserij als 

waterschap tegenvallende resultaten worden bereikt. Er wordt een advies opgesteld en 

voorgelegd aan de VBC om te komen tot een verbeterde organisatiestructuur. 

Waterschap Rivierenland heeft in 2015 veel inzet gepleegd in de uitgifte van visrechten die 

nog niet zijn uitgegeven. Hier hebben alle zogenaamde “Koepels” op kunnen reageren. De 

federatie heeft ook een voorstel gedaan voor de huur van diverse viswateren. Inzet is om 

alle wateren gehuurd te krijgen vanwege de duidelijkheid richting vissers en handhavers. De 

prijs die hiermee gemoeid gaat is echter veel te hoog en moet naar beneden. Lukt dit niet 

dan wordt het water niet gehuurd. Half 2016 is het streven om hier uit te komen met elkaar 

en de wateren vervolgens in een aangepaste huurovereenkomst te krijgen. 

Naast de visrechten en huurprijsdiscussie wordt er gekeken naar belangrijke terugkerende 

thema’s als karperuitzet, natuurvriendelijke oevers, KRW, baggerbeleid en maalbeleid m.b.t. 

peilbeheer. 

De relatie met WSRL is er een die nog moeizaam is en er is weinig begrip voor elkaars visie 

en standpunten. Om dit te verbeteren wordt gekeken of er op een andere manier contact 

gezocht kan worden met o.a. de heemraad en belangrijke ambtenaren. Doel is de relatie te 

verbeteren en daardoor een betere samenwerking te realiseren. 
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VBC Rijn en IJssel 

In 2015 is er gestart met een traject om een nieuw visplan op te stellen. De eerste versie was 

verouderd en alle doelen waren reeds bereikt. Om ook voor visuitzet duidelijkheid te geven 

is besloten om de wensen over langere termijn op te nemen in het visplan. Deze manier van 

werken leidt tot een langere voorbereidingstijd en veel overleg en afstemming. De wensen 

voor karperuitzet leveren veel vragen op i.v.m. de doelen die vanuit de KRW moeten worden 

bereikt. Half 2016 is het streven om het visplan aan te bieden aan het bestuur van het 

waterschap ter goedkeuring.  

Schuilmogelijkheden voor vis in de winter tegen aalscholvers is een onderwerp waarvoor 

veel aandacht wordt gevraagd. In maart wordt gestart met een 0-meting in de stapstenen 

langs de Oude IJssel om te zien of deze door vis worden gebruikt als overwinteringsplaats. 

Een eerder voorstel om hier takken in aan te brengen heeft het niet gehaald, op kleinere 

schaal wordt gekeken of er een pilot gedaan kan worden. Indien dit positief uitpakt willen 

we dit verder gaan uitrollen en het waterschap overtuigen van het nut van schuilplaatsen 

voor vis.  

In 2016 gaat er een stagiair aan de slag met de waterplanten problematiek binnen het 

waterschap. Hij gaat in kaart brengen hoe groot het probleem is, welke oplossingen mogelijk 

zijn en in hoeverre dit gedaan kan worden in samenwerking met vrijwilligers en het 

waterschap. Uiteindelijk moet dit leiden tot een concrete aanpak van het probleem met als 

doel wateren bevisbaar te houden. De stagiair wordt aangestuurd door Sportvisserij 

Nederland en de Federatie. 

In 2015 is een zienswijze ingediend op het nieuwe Waterbeheerplan waarbij de federatie erg 

inhoudelijk handvatten heeft geboden voor samenwerking en andere oplossingen m.b.t. 

visstandbeheer. De inzet is om meer variatie te krijgen in watergangen wat gunstig is voor de 

visstand. Om deze zienswijze gestalte te geven moet dit worden uitgelegd aan de mensen 

die hierover gaan. Daarnaast is er bestuurlijk draagvlak nodig bij de waterschappen voor 

deze maatregelen. 

Aankomende jaar is het doel om meer samenwerking en draagvlak te krijgen zowel ambtelijk 

als bestuurlijk voor onze ideeën bij (vis)waterbeheer. Het gaat daarbij om inrichting, 

peilbeheer, nutriënten beleid etc. Bestuurlijk leidt dit hopelijk tot een andere besluitvorming 

en ambtelijk tot werkelijke pilots of projecten om nieuwe maatregelen te testen. 

Voor de jeugd is het belangrijk om dicht bij huis te leren vissen. In 2016 is het doel om verder 

te komen met een uitwerking van de wateren die voor de sportvisserij geschikt gemaakt 

kunnen worden. Streven is om overeenstemming te bereiken over een aantal stadswateren 

die 100% als viswater beheerd mogen worden. 
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Langsdammen Waal 

De samenwerking in het traject WaalSamen moet verder gestalte krijgen. Er moet gezocht 

worden naar een groep vissers die hun vangsten en ervaringen bijhoudt achter de 

langsdammen. Dit vraagt nog het nodige lobbywerk aangezien er nog maar weinig mensen 

zich hebben aangemeld. 

Door het organiseren van een aantal wedstrijden achter de langsdam willen we het 

sportvisserijbelang promoten. Het is mogelijk een positieve tegenhanger van de 

kribverlaging waarbij we vissers (indien het slaagt) kunnen laten zien hoe mooi er gevist kan 

worden. Indien er goed gevist kan worden wordt er een grotere wedstrijd gehouden waarbij 

ook de nodige publiciteit kan worden gegenereerd. Dit is positief voor de sportvisserij om te 

laten zien dat we een serieuze partner zijn en versterkt onze relatie met RWS en 

samenwerkende partners. 

In 2016 moet er een monitoringsplan komen voor vis. Sportvisserij Nederland werkt hierbij 

samen met de Radboud Universiteit en gaat uit van een bijdrage in natura. Het onderzoek 

moet naast juveniele vis ook aandacht vragen voor adulte vis, dit is het belang voor de 

sportvisserij. Indien de langsdammen verder worden uitgerold is goed om te weten wat dit 

doet met de visstand. 

Subsidies Federatie 

Voor uitzet van vis in ingebrachte wateren, sportvisserijvoorzieningen en onderhoud van 

wedstrijdtrajecten is er een subsidie in het leven geroepen welke nu twee jaar heeft 

gefunctioneerd. Na twee jaar is duidelijk geworden dat er weinig tot geen gebruik wordt 

gemaakt van de regeling, slechts één aanvraag is er ingediend. Voor 2016 moet bekeken 

worden of deze vorm van ondersteuning wel aansluit bij de behoefte van verenigingen. 

Mogelijk kan de subsidie omgedraaid worden zodat de federatie ondersteuning aanbiedt bij 

bestaande initiatieven van verenigingen welke het sportvisserijbelang bevorderen. 

Lijst van viswateren 

Daar waar zich kansen voordoen gaat de federatie verder met het organiseren van 

toestemming voor het gebruik van schuilmiddelen. Dit is nog erg verschillend geregeld en 

daardoor niet duidelijk. Als er contacten zijn met gemeenten die nog niets hebben geregeld 

wordt dit onderwerp meegenomen. Streven is om ieder jaar de mogelijkheden voor 

sportvissers uitgebreid te krijgen. 

Naast het nachtvissen wordt gekeken of er extra wateren in de lijst van viswateren kunnen 

komen. Van de reeds opengestelde wateren worden de voorwaarden zoveel mogelijk gelijk 

getrokken in overleg met de verenigingen. Wateren op de federatieve lijst moeten langzaam 

afgevoerd worden, uiteindelijk is het doel om de federatieve lijst op te heffen. 

Voor de werving van visrechten is in 2015 een projectplan opgesteld. Het doel is om in 2016 

10 wateren te behandelen en een poging doen om hier de visrechten te bemachtigen. Het 

verkrijgen van meer water in de VISpas is tevens een speerpunt uit het landelijke 

beleidsplan. 
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3.6 Visuitzet 

Vanaf 2014 wordt er geprobeerd om structureel vis en in het bijzonder karper uit te zetten. 

Dit levert veel weerstand op bij waterbeheerders waardoor het traject zoals we dat wilden 

realiseren niet is gelukt. Eind 2015 zijn er wel stappen gemaakt doordat er een landelijk 

kader voor karperuitzet is aangekondigd en in concept gereed is gekomen. De 

waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel hebben beide aangekondigd hiermee te willen 

gaan werken. Aankomend jaar wordt er een communicatieplan opgesteld om het 

toetsingskader aan de man te brengen en uitleg te geven over de werking ervan. Nu dit 

kader er ligt maakt het de discussie een stuk makkelijker en kan per water heel gericht 

gekeken worden wat er uitgezet mag worden. 

Door deze ontwikkeling kan het uitzetten van karper wel eens in een versnelling terecht 

komen. Het streven is om de geplande uitzettingen in de recreatieplassen aankomend najaar 

te realiseren. Hiervan zegt het toetsingskader karper dat een bestand tot 30 kg/ha geen 

risico’s oplevert. De voorstellen die wij hebben gedaan zitten praktisch allemaal onder de 30 

kg/ha. Met wat geven en nemen hopen we hier een gezamenlijk resultaat te behalen. 

De planning was om in 2015 al te starten met visuitzet in meerdere wateren en zo enigszins 

te spreiden in uitzet en kosten. Nu er veel toestemmingen niet zijn gekomen, gaat het 

uitzetschema, zoals was begroot, opschuiven. Dit betekend extra inzet en uitgaven in de 

aankomende jaren.  

Naast de karper wordt er met Rijn en IJssel gesproken over uitzet van kopvoorn in de 

Groenlose Slinge. In 2016 is het streven om hier meer duidelijkheid over te krijgen of dit 

doorgang kan krijgen. 

Voor de jeugd en witvisser wordt gemikt op visuitzet in stadswateren die mogelijk het 

predicaat hengelsportwater krijgen. Uitzet bestaat uit witvis in combinatie met kleine 

karper. Voor zeelt wordt gewerkt aan een pilot in één of meerdere plantenrijke afgesloten 

wateren. Met het uitzetten van zeelt is nog niet veel ervaring. Doordat het een 

gewaardeerde sportvis is wil de federatie deze vis op een aantal locaties bij wijze van proef 

uitzetten.  
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3.7 Verenigingen 

Sportvisserij Nederland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een model waarbij 

verenigingen op een manier worden ondersteund die daadwerkelijk resultaat geeft. Veel 

pogingen verenigingen te activeren of besturen te prikkelen zijn mislukt. Het is echter wel 

het grootste probleem waar de organisatie tegenaan loopt. Er zit bij veel verenigingen geen 

dynamiek meer in de organisatie waardoor deze langzaam maar zeker achteruitgaan. 

Nieuwe mensen komen niet aanwaaien in een organisatie waar niets gebeurd. Dit is een 

vicieuze cirkel waar veel verenigingen in zijn beland. Om dit te doorbreken en meer 

verenigingen weer vitaal te krijgen is actie nodig.  

In 2016 wordt gestart met de introductie van het vereniging ondersteuningspakket dat 

Sportvisserij Nederland heeft ontwikkeld. Eerste resultaten bij andere federaties zien er 

hoopvol uit. De introductie begint dicht bij de verenigingen, dat wil zeggen meerdere 

bijeenkomsten (waarschijnlijk 4) in de regio zodat alle verenigingen de kans krijgen 

laagdrempelig in te stappen. Samen wordt vervolgens gewerkt aan een inventarisatie van de 

vereniging, vervolgens aan de ambities en uitwerking van de doelen en realisatie hiervan. Dit 

gebeurd in nauwe samenwerking tussen Sportvisserij Nederland en de federatie.  
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Bijlage 1 Vertaling Beleidsplan Sportvisserij Nederland 

In deze bijlage zijn de acties uit het beleidsplan van Sportvisserij Nederland weergegeven waar de 

federatie alleen of samen met Sportvisserij Nederland taken heeft. De onderdelen die het 

aankomende jaar aan bod komen zijn groen weergegeven, de lopende taken zijn oranje 

weergegeven. Voor veel niet gekleurde taken ligt het initiatief bij Sportvisserij Nederland is er voor 

de federatie een rol weggelegd m.b.t. het aanleveren van gebiedskennis. 

Belangenbehartiging 

 samen met federaties regionale en plaatselijke belangenbehartiging versterken 

 pakket voor plaatselijke belangenbehartiging ontwikkelen 

 relaties met overheden en maatschappelijke organisaties onderhouden 

 samenwerken met natuur-, sport- en recreatieorganisaties 
 
Dierenwelzijn 
 

 het gesprek aangaan over dierenwelzijn  

 blijven controleren en informeren 
 
VISpas 
 

 extra inzet op nieuwe leden in de leeftijdsgroep 55+ 

 actieve campagne voor sportvissen en de VISpas voeren 

 evalueren en ontwikkelen van de MeeVIStoestemming 

 de verschillende visdocumenten evalueren 

 VISpas verbeteren, meer wateren en minder beperkende voorwaarden 

 draagvlak voor één VISpas peilen met een enquête en bij positief resultaat de VISpas 
aantal wateren uitbreiden 

 
Controle & Visserijwet 
 

 controle efficiënter organiseren door samenwerking met andere instanties 

 samenwerking tussen controleurs en boa’s verbeteren 

 wijze van controleren verder uniformeren  

 inzet en registratiesystemen van boa’s en controleurs sportvisserij handhaven 

 jaarlijkse controle van 10% van de leden handhaven 

 inzetten op uniforme lokale regels voor vissen en nachtvissen 
 
Communicatie 
 

 streven naar 500 websites van verenigingen die geheel of gedeeltelijk gekoppeld zijn 
aan de websites van Sportvisserij Nederland en de federaties 
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Publiciteit / Imago 
 

 de maatschappelijke waarde van sportvissen uitdragen in externe media 

 inzetten op aansprekende gezamenlijke projecten met anderen, ook omdat dit kansen 
biedt voor externe communicatie 

 
Toerisme 
 

     via onze eigen media actief communiceren over vistoerisme en de unieke 
recreatieve mogelijkheden van sportvissen in Nederland 

 (online) media in verschillende talen opzetten over de unieke mogelijkheden van 
Nederland Sportvisland  

 een Top 25 van sportvisbestemmingen in Nederland opstellen, in samenwerking met 
federaties en ondernemers, en deze internationaal promoten  

 ervoor zorgen dat buitenlandse hengelsportmedia artikelen over sportvissen in 
Nederland plaatsen 

    toeristisch–recreatieve waarde van sportvisserij in allerlei projecten monitoren 
 

Hengelsport verenigingen 
 

 federaties stimuleren om verenigingen actief te benaderen en te begeleiden en 
hiervoor gezamenlijk een plan van aanpak opstellen 

 informatie verenigingen verzamelen in database en succesfactoren analyseren 

 visie op een ‘goede’ hengelsportvereniging ontwikkelen via workshoptraject ‘HSV 
scan’  

 bestuurders opleiden met de cursus Beter besturen 

 praktische ondersteuning bieden door materialen te leveren (stickers, beachflags, 
jeugdhengels, controleursjassen, etc.) 

 
Kinderen & Jongeren 
 

 inventariseren welke stadswateren nog niet verhuurd zijn aan de sportvisserij en 
ervoor zorgen dat in 2020 alle stadswateren in Nederland bevisbaar zijn voor 
sportvissers 

 jaarlijks 25 kansrijke hengelsportverenigingen ondersteunen bij het verkrijgen van 
visrechten en mogelijkheden voor visstandbeheer in stedelijk water 

 de ontwikkeling en realisatie van viskampen, natuursurvivals met sportvissen en 
andere avontuurlijke visactiviteiten stimuleren 

 aantal vislessen op scholen i.s.m. de federaties uitbreiden; doel in elke gemeente 
jaarlijks 2-4 vislessen 

 ervoor zorgen dat in 2020 in iedere gemeente ten minste één hengelsportvereniging 
een basiscursus leren vissen verzorgt (in totaal 400 hengelsportverenigingen) 

 jongeren laten helpen met het bedenken en organiseren van activiteiten die zij zelf 
aantrekkelijk vinden en deze uitvoeren 

 analyseren hoe het ledental in de groep van 14-18 jaar zich ontwikkelt 

 inzet van media voor 14-18-jarige optimaliseren en bekijken op welke wijze we deze 
doelgroep optimaal kunnen bereiken en betrekken 

 jaarlijks bij tien hengelsportverenigingen pilotprojecten organiseren met aantrekkelijke 
jeugdactiviteiten voor 14-18 jaar 

 ervaringen met gratis jeugdvergunning evalueren en besluiten over verdere uitrol 

 VISpas en jeugdVISpas online aanbieden en uniforme (lage) prijs voor de 
jeugdVISpas invoeren 
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Water & Visstandbeheer 
 

 watergangen en vijvers voldoende vrijhouden van waterplanten voor sportvisserij 

 visstand en visserijmogelijkheden optimaliseren 

 mogelijkheden voor eigen beheer van visstekken onderzoeken in proefprojecten 

 vrijwilligers betrekken bij het onderhoud van visstekken en viswater 

 sportvissers inzetten bij vuilruimacties langs de waterkant 

 blijven inzetten op het herstel van natuurlijke processen in het watersysteem, (bijv.  
peilbeheer, gradiënten zoet-zout, vismigratie en variatie in leefomgeving) 

 inzetten op vrije trekmogelijkheden voor vis in Nederland, door uitvoering van 
projecten als het Kierbesluit en de vismigratierivier IJsselmeer  

 inzetten op beëindiging negatieve effecten van waterkrachtcentrales in Nederland  

 inzetten op quota’s voor onttrekking die passen bij de afnemende visstand: ‘nee, 
tenzij’ (niet nadelig voor visstand en sportvissers) 

 enquête houden over het rendement van de VBC en met de resultaten een nieuw, 
structureel overleg met de waterbeheerder opzetten 

 persoonlijk contact benutten naast formeel overleg 

 vaker het voortouw nemen in overleg met de waterbeheerder, zelf onderwerpen 
agenderen en gezamenlijk projecten uitvoeren 

 kansen voor de aanleg van visvijvers inventariseren 

 verschillende varianten voor de aanleg van een wedstrijdwater onderzoeken 

 subsidie instellen voor de aanleg van ‘eigen’ viswater 

 inzetten op de aanleg van 5 nieuwe karpervisvijvers bij verenigingen, verspreid over 
Nederland tot 2020 

 vissteigers aanleggen op plaatsen waar geen andere mogelijkheden zijn 

 aanleg van openbare trailerhellingen stimuleren, met name langs de grote wateren 
 
Expertisecentrum 
 

 onderzoek en projecten vaker samen met waterschappen, natuurorganisaties, 
universiteiten/hogescholen en onderzoeksbureaus uitvoeren  

 
Wedstrijden 
 

 samenhang tussen wedstrijden op lokaal, regionaal en landelijk niveau versterken 

 actiepunten van het plan ‘Als team naar de top’ uitwerken in werkplannen en in fasen 
uitvoeren 

 talent begeleiden en opleiden  

 de resultaten jaarlijks evalueren en op basis daarvan zo nodig bijsturen 
 
 


