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1. Inleiding 
 
Leden van de federatie hebben allemaal vaste onkosten die betaald moeten worden van het 
contributiegeld van de leden. Veel verenigingen hebben hun contributie afgestemd op deze 
onkosten. Om extra dingen te kunnen doen voor de leden moet er in de reserves gegrepen 
worden, contributie worden verhoogd of geld bij derden vandaan gehaald worden. 
 
De federatie krijgt regelmatig verzoeken om bij te dragen aan projecten van verenigingen. De 
federatie heeft echter geen eigen beleid m.b.t. subsidies waardoor elk verzoek separaat 
behandeld wordt. Hierdoor bestaat er een risico dat er niet altijd even consequent wordt 
gehandeld. Dit is een ongewenste situatie en kan leiden tot veel onnodige discussie. Om 
duidelijkheid te bieden voor zowel de aangesloten leden als de federatie zelf is dit 
beleidsstuk vastgesteld. Dit stuk moet aangeven aan welke doelen de federatie subsidie 
verstrekt en waarvoor niet. 
 
Deze subsidieregeling is opgezet om iets extra’s te doen om de hengelsport te stimuleren. 
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2. Taken Federatie 
 
2.1 Statuten 
 
De federatie heeft in haar statuten en beleid vastgesteld welke taken er uitgevoerd moeten 
worden. Deze vastgelegde doelstellingen zijn leidend in het uitvoeringsbeleid van de 
federatie en rechtvaardigen keuzes die de federatie moet maken. 
 
De statuten zijn het allereerste instrument waarin globaal is vastgelegd met welke activiteiten 
de federatie zich bezig moet houden. De statuten van de federatie zeggen het volgende: 
 
 
Artikel 3 
 
1. Het doel van de federatie is: 
 

a. het stimuleren, ontwikkelen en bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie; 
b. het ondersteunen van het hengelen als wedstrijdsport, waarbij er voor dient te 

worden zorg gedragen dat de wedstrijden op zodanige wijze verlopen , dat ze binnen 
maatschappelijk aanvaardbare normen voor het omgaan met dieren vallen; 

c. het beschermen, beheren en verbeteren van de visstand; 
d. het geven van voorlichting en educatie op het gebied van vis, het leefmilieu van vis 

en de sportvisserij; 
e. het behartigen van de belangen van de georganiseerde hengelsport in het algemeen 

en in het bijzonder van de aangesloten hengelsportverenigingen; 
f. het besef bijbrengen dat de sportvisser zich begeeft op het gebied van het vangen 

van- en omgaan met levende dieren, hetgeen verplichtingen met zich meebrengt 
inzake het gedrag van de sportvisser ten aanzien van materiaal, vangmethoden en 
de gevangen vis; 

g. (mee)werken aan actief waterbeheer; dit alles in de ruimste zin. 
 
 
 
De doelen die zijn omschreven in de statuten van de federatie bieden handvat als het gaat 
over taken waar de federatie voor aan de lat staat. De doelstellingen zijn ruim geformuleerd, 
dat betekend dat de federatie zelf een vertaling moet maken van deze doelstellingen in haar 
beleid. 
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2.2 Sportvisserijnota Midden Nederland 
 
Naast de statuten heeft de federatie een beleidsplan “Sportvisserij nota Midden Nederland 
2008-2015”. In dit plan zijn een aantal doelstellingen en acties omschreven waar de federatie 
in de periode 2008-2015 aan wil werken. De Sportvisserij nota is opgedeeld in 6 onderdelen 
namelijk; 
 

 Water- en visstandbeheer 

 Jeugd 

 Schriftelijke toestemming (vergunning) 

 Promotie / Voorlichting 

 Viswedstrijden 
 
Per onderdeel zijn doelen en acties geformuleerd welke door de federatie waar mogelijk 
moeten worden uitgevoerd. Ook voor deze doelen geld dat ze vrij algemeen zijn en er een 
vertaalslag gemaakt moet worden naar de praktijk. Zo staat er bijvoorbeeld onder water- en 
visstandbeheer het verbeteren van sportvisserijmogelijkheden als doelstelling genoemd. Een 
dergelijke doelstelling kan van alles betekenen. Aspecten als haalbaar en betaalbaar spelen 
een grote rol in het realiseren van verbeteringen voor de sportvisserij. Het kan zijn dat niet 
alle gestelde doelen gehaald kunnen worden. 
 

 
De sportvisserijnota.
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3. Doelstelling federatie 
 
In het kader van subsidieverstrekking moet deze passen binnen de doelstelling genoemd in 
de statuten en de Sportvisserijnota. Subsidies hebben als doel om zaken aan te jagen 
doormiddel van een eenmalige bijdrage of bijdrage in een afgebakende periode. Het 
substantieel subsidiëren voor een langere periode is niet duurzaam en past niet binnen de 
doelstellingen van de federatie. 
 
Subsidies die de federatie verstrekt moeten aan een aantal eisen voldoen: 
 

 Een project dat subsidie krijgt moet leiden tot verruimde mogelijkheden voor de 
sportvisser 

 

 Maatregelen moeten van zodanige aard zijn dat ze voor iedere VISpashouder benut 
kunnen worden zonder beperkingen 

 

 Alleen projecten / voorzieningen op of langs wateren die landelijk of federatief zijn 
ingebracht worden gesubsidieerd 

 

 De wateren moeten na verkregen subsidie minimaal 6 jaar (2x termijn landelijke lijst 
van viswateren) landelijk of federatief ingebracht blijven 

 

 Maatregelen die worden uitgevoerd ten behoeve van de sportvisserij moeten nut of 
noodzaak hebben. (Zo krijgt visuitzet waarvan bekend is dat het zinloos is geen 
subsidie. Hetzelfde geld voor voorzieningen die niet op een goede plek liggen of naar 
verwachting niet gebruikt worden. De beoordeling hiervan gebeurd op basis van 
expert judgement) 

 
Een subsidie is ervoor om zaken te versnellen of te realiseren die normaliter niet of 
gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden. Het plegen van onderhoud aan bestaande 
sportvisserijvoorzieningen valt om die reden niet onder de subsidie. 
 
Alleen volledige rechtsbevoegdheid bezittende aangesloten hengelsportverenigingen kunnen 
een subsidie aanvragen. In speciale gevallen kunnen landelijk aangesloten 
specialistenorganisaties aanspraak maken op een bijdrage. 
 
De subsidie van de federatie moet op zichzelf staan. Wanneer een project al subsidie krijgt 
bijv. van Sportvisserij Nederland via het “fonds verbetering sportvisserijmogelijkheden” 
verstrekt de federatie geen bijdrage meer. Wanneer het gaat om bijdragen van derden zoals 
gemeenten of waterschappen is uitkering wel mogelijk. 
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4. Subsidiemogelijkheden 
 
Welke maatregelen passen binnen het beleid van de federatie, de keuze hiervan is enigszins 
arbitrair. Ieder onderwerp is apart beoordeeld en is er bekeken welke maatregelen er 
gesubsidieerd kunnen worden. Als leidraad zijn een aantal onderwerpen uit de 
Sportvisserijnota gebruikt waaronder thema’s vallen die voor subsidie in aanmerking komen. 
 

 Water- en visstandbeheer 
 
Dit onderwerp ligt voor een groot deel op het bordje van de waterbeheerder. Daarmee ligt er 
op dit onderwerp een grote beperking voor wat betreft de mogelijkheden. Het water- en 
visstandbeheer richt zich voornamelijk op de visstand en de bevisbaarheid / bereikbaarheid 
van de oevers. 
 
Visstand: 
 
Aan de visstand kan worden gesleuteld door vis uit te zetten of te onttrekken. De regels 
hiervoor zijn door de Kaderrichtlijn Water (KRW) behoorlijk beperkt en het effect van 
uitzettingen is per vissoort verschillend. De vis die uitgezet wordt moet passen binnen het 
watersysteem en de uitzetting mag niet leiden tot een significante verslechtering van de 
KRW doelen als deze aanwezig zijn. Indien er toch mogelijkheden zijn voor visuitzet heeft de 
uitzet van slechts een beperkt aantal soorten echt zin. In gevallen waarbij verenigingen een 
uitzetting organiseren kan de federatie een bijdrage leveren. 
 
Omdat niet alle vissoorten succesvol uitgezet kunnen worden beperkt de federatie haar 
bijdrage tot de soorten die wel succesvol uitgezet kunnen worden. In de samenvatting 
hieronder staan de soorten vermeld die voor die in principe voor subsidie in aanmerking 
komen. 
 

 (Spiegel)karper 

 Zeelt (alleen in plantenrijke ondiepe wateren) 

 Graskarper (alleen afgesloten water met waterplantenprobleem) 

 Blankvoorn (alleen in afgesloten wateren met voldoende schuilmogelijkheden) 
 
Blankvoorn wordt alleen vergoed als deze aantoonbaar afkomstig is uit de kweek, wild 
gevangen pootvis wordt niet vergoed. 

 
De kruiskarper is niet meegenomen omdat Sportvisserij Nederland nog subsidie uitkeert voor 
het uitzetten van kruiskarper. Wanneer deze subsidie stopt zal overwogen worden of de 
federatie deze regeling overneemt. 
 
Visuitzet valt binnen de doelstellingen van de federatie, zowel in de statuten als de 
Sportvisserijnota is het beheren van de visstand een onderwerp. Visuitzet kan alleen 
plaatsvinden met een goede onderbouwing in relatie tot het effect op de bestaande visstand, 
KRW doelen (indien aanwezig) en totale systeem. Uit de onderbouwing moet tevens blijken 
waarom de uitzet noodzakelijk is en welke toegevoegde waarde dit heeft voor de 
sportvisserij. 
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 Bereikbaarheid / Toegankelijkheid: 
 
Verbeteringen op dit gebied zijn vooral te realiseren door middel van een andere inrichting 
van een gebied. Denk daarbij aan de aanleg van parkeerplaatsen, visstekken, vissteigers, 
trailerhellingen, aanleg toegangswegen etc. deze maatregelen horen tot de taken van de 
federatie in het kader van het behartigen van de belangen en het stimuleren van de 
hengelsport. De inrichting is meestal een onderwerp dat ter sprake komt bij herinrichting, 
door belangenbehartiging probeert de federatie de bereikbaarheid en toegankelijkheid te 
behouden of te verbeteren. Indien er toch mogelijkheden zijn om eigen initiatieven te 
ontplooien is er subsidie mogelijk uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van 
Sportvisserij Nederland. In overige gevallen waarbij subsidie vanuit het Fonds Verbetering 
Sportvisserijmogelijkheden niet mogelijk is en er toch een verbetering voor de sportvisser 
wordt gerealiseerd kan de federatie een bijdrage leveren. 
 

 Schonen wedstrijdtrajecten 
 
In het kader van bereikbaarheid kan het ook nodig zijn om onderhoud te plegen aan 
wedstrijdtrajecten. Dit speelt vooral bij wedstrijdtrajecten waar de vegetatie vanaf de oever 
voorlangs de visstekken dreigt te groeien. Daar lukt het niet meer om met een bosmaaier de 
stekken open te houden en is groter onderhoud nodig. In bijzondere omstandigheden wil de 
federatie op landelijk ingebrachte wateren de belanghebbende verenigingen tegemoet 
komen en deze kosten delen. 
 
Voorwaarden voor grootschalig onderhoud zijn: 

 Het traject is gelegen in water dat is opgenomen in de Landelijke lijst 

 Het traject moet door meerdere aangesloten verenigingen gebruikt  

 Onderhoud kan echt niet meer met de hand gedaan worden 

 Er kan één keer in de 5 jaar aanspraak gedaan worden op deze subsidie 

 Voor de regeling komen de Linge, Oude IJssel en Berkel in aanmerking 

 De federatie draagt voor 50% bij in de kosten 
 

 Viswedstrijden 
 
Buiten de door de federatie georganiseerde wedstrijden kan er ondersteuning en een 
bijdrage verkregen worden voor het opzetten van nieuwe wedstrijden. Onder nieuwe 
wedstrijden verstaan we wedstrijden die nog niet bestaan of op een andere manier 
plaatsvinden. Denk hierbij aan een barbeelwedstrijd, karperwedstrijd, streetfishing, 
clubkampioenschap voor alle verenigingen in de federatie, grondelwedstrijd etc.  
Onkosten die gemaakt worden bij de organisatie van deze wedstrijden kunnen voor een deel 
worden vergoed door de federatie. Voorwaarde is wel dat de wedstrijd een relatie heeft met 
de federatie en toegankelijk is voor alle leden. 
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5. Bijdragen 
 
De subsidieregeling van de federatie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en op de 
begroting gezet. De hoogte van het bedrag zal kenbaar gemaakt worden aan de leden. Aan 
de hand van de hoeveelheid aanvragen en het belang voor de sportvisser wordt een 
afweging gemaakt welke projecten wel subsidie krijgen en welke niet. 
 

 Visuitzet 
 
De federatie vergoed 30% van de totale kosten van een uitzetting met een maximum van € 
1.000,-. De bijdrage wordt alleen uitgekeerd voor de vissoorten: (spiegel)karper, graskarper, 
blankvoorn en zeelt.  
 
In het geval van projecten met een langere looptijd bijv. 3 of 5 jaar wordt jaarlijks maximaal  
€ 250,- uitgekeerd. De 30% regeling blijft gelden en wordt berekend aan de hand van de in 
het betreffende jaar gedane uitgaven.  
 
De federatie vergoed alleen projecten van boven de € 500,- 
 

 Bereikbaarheid / Toegankelijkheid 
 
Maatregelen die leiden tot een verbetering van de bereikbaarheid / toegankelijkheid kunnen 
rekenen op 30% van de totale kosten met een maximum van € 2.000,-. 
 
De federatie vergoed alleen projecten van boven de € 1.000,- 
 

 Schonen wedstrijdtrajecten 
 
De federatie vergoed 50% van de onkosten voor het machinaal schonen van 
wedstrijdtrajecten waarbij het inhuren van een aannemer noodzakelijk is. 
 
De maximale bijdrage vanuit de federatie is € 1.000,-. 
 

 Wedstrijden 
 
Voor de organisatie van nieuwe impulsen in de wedstrijdvisserij heeft de federatie een 
bijdrage van 50% van de onkosten tot een maximum van € 1.000,-. 
 

 Budget 
 
De federatie heeft naast haar bestaande uitgaven een bedrag van € 4.000,- per jaar 
vastgesteld voor subsidie. Er is per onderdeel geen maximum bedrag vastgesteld. Aan de 
hand van de ervaringen uit de eerste jaren wordt bekeken of er een plafond ingesteld moet 
worden per thema of dat er accenten anders moeten worden gelegd. 
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6. Beoordeling aanvragen 
 
Verenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen via het kantoor van de federatie 
middels het daarvoor ontwikkelde aanvraagformulier. Wanneer de informatie die wordt 
gevraagd volledig is ingevuld wordt het formulier behandeld in het bestuur van de federatie. 
Er wordt getoetst aan een aantal criteria, namelijk; 
 

 Haalbaarheid 

 Past het binnen de doelstellingen van de federatie 

 Heeft de maatregel een positief effect voor de sportvisser 

 Kan iedere sportvisser gebruik maken van de maatregel 

 Is de financiering gedekt 

 Zijn de kosten realistisch en inzichtelijk gemaakt 
 
Voorafgaand aan de behandeling in het bestuur zal er vanuit het kantoor een preadvies 
worden opgesteld over de aanvraag. 
 
Een subsidie wordt door het bestuur van de federatie toegekend. Tegen de beslissing van 
het bestuur is geen beroep mogelijk. Onverminderd het elders in deze regeling bepaalde, 
wordt geen subsidie toegekend in de volgende gevallen: 
 

a. De kosten van de te treffen maatregelen staan niet in redelijke verhouding tot de 
beoogde duurzame verbetering van het viswater, de visstand of het 
sportvisserijgebruik; 

b. Een andere maatregel of wijze van uitvoering verdient, gelet op de kosten, de 
voorkeur; 

c. De te treffen maatregelen zijn uit andere hoofde nodig; 
d. Een bijdrage uit andere hoofde is voldoende om de uitvoering van de maatregel te 

bekostigen; 
e. De maatregel heeft betrekking op het onderhoud van het viswater of 

visserijvoorzieningen. 
 
7. Behandeling aanvragen 

 
1. Wanneer de subsidiepot leeg is kunnen niet behandelde aanvragen het volgende jaar 

opnieuw ingediend worden, deze worden dan met voorrang behandeld. 
 

2. De aanvragen worden kunnen gedurende het jaar van januari tot oktober ingediend 
worden. Oktober is gekozen om ervoor te zorgen dat de uitkering en realisatie het 
betreffende jaar nog handen en voeten krijgt. 

 
3. De federatie kijkt naast de algemene subsidievoorwaarden ook naar de spreiding van 

het geld. Om die reden is het voor aanvragers slechts mogelijk eens in de vijf jaren 
een subsidie aanvraag te doen. Ook is het niet mogelijk om meerdere aanvragen in 
één jaar in te dienen. 

 
4. Uitkering geschied alleen als wordt voldaan aan alle in bijlage 1 & 2 gestelde eisen.
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Bijlage 1 Procedure subsidieaanvraag 

 
Artikel 1. Aanvraagprocedure: 
 

1. De aanvraag van de subsidie moet worden ingediend bij het kantoor van de federatie. 
De aanvraag kan alleen worden ingediend met behulp van een bij de federatie 
geformuleerd aanvraagformulier. 

 
2. De aanvraag dient het bedrag van de door de aanvrager gevraagde subsidie te 

vermelden. 
 

3. De aanvraag dient te bestaan uit een omschrijving van de aard en de omvang van de 
voorgenomen maatregelen en alle andere voor beoordeling van de aanvraag van 
belang zijnde informatie, zoals bijvoorbeeld op de maatregel betrekking hebbende 
tekeningen, alsmede gespecificeerde begroting en offerte(s) van de aan de 
maatregelen verbonden kosten en eventuele baten, onder opgave van het bedrag dat 
als eigen bijdrage voor de verbetering zal worden beschikbaar gesteld en van het 
bedrag dat door derden is of zal worden bijgedragen, het totale financieringsschema 
alsmede het tijdsbestek waarin de te subsidiëren maatregel zal worden uitgevoerd. 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 
 

4. De aanvrager is voorts gehouden aan het bestuur alle door hem gewenste, met 
bescheiden te staven inlichtingen te verstrekken. 
 

5. Van de ontvangst van de aanvraag zal aanvrager door het bestuur een bevestiging 
worden toegezonden. 
 

Artikel 2. Ontvankelijkheid van de aanvragen: 
 

1. Aanvragen kunnen tot oktober bij de federatie worden ingediend. Een besluit over het 
al dan niet toekennen van subsidie wordt per kwartaal genomen. 
 

2. Het bestuur maakt ieder jaar tijdig via de daartoe geëigende media het totale bedrag 
bekend dat voor de in het jaar van indiening van aanvragen te verstrekken subsidie 
beschikbaar is. 
 

3. Indien het bedrag van de aangevraagde subsidies het totaal van de beschikbare 
middelen overtreft, besluit het bestuur aanvragen niet verder in behandeling te 
nemen. 

 
4. Door een hengelsportvereniging kan slechts voor één project per jaar subsidie 

worden aangevraagd. 
 

5. Aanvragen die op grond van de leden 1 en 3 niet in behandeling zijn genomen, 
kunnen een volgend jaar opnieuw bij het bestuur worden ingediend. Deze aanvragen 
zullen dan met voorrang in behandeling worden genomen. 
 

Artikel 3. Overige voorwaarden: 
 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 wordt de subsidie slechts toegekend, indien 
de bij de aanvraag overlegde omschrijving en begroting zijn goedgekeurd door het 
bestuur. 
 

2. Geen subsidie wordt toegekend, indien de maatregelen waarvoor subsidie wordt 
gevraagd, reeds geheel of gedeeltelijk zijn verricht, voordat op de aanvraag is beslist. 
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3. Aan de toekenning van de subsidie wordt de voorwaarde verbonden dat de 

maatregelen uiterlijk op een door het bestuur te bepalen tijdstip zijn verricht. 
 

4. Indien in het water waarop de maatregel van toepassing is ook een ander dan de 
visrechthebbenden c.q. aanvrager gerechtigd is de visserij uit te oefenen, zoals 
bijvoorbeeld vergunninghouders of gemachtigden, dient de aanvrager deze, voordat 
de subsidieaanvraag wordt ingediend, te informeren over dit voornemen alsmede 
over de ter zake genomen beschikking van het bestuur. 
 

5. Aan de toekenning van de subsidie kunnen nadere voorwaarden worden verbonden, 
waaronder het stellen van een termijn waarbinnen de maatregelen ten dienste van de 
sportvisserij dienen te blijven. 
 

6. In overleg met de federatie dient, bij publiciteit te worden aangegeven dat de 
maatregel mede mogelijk is gemaakt met subsidie van de Federatie Midden 
Nederland. 
 

Artikel 4. Verplichtingen begunstigde: 
 
Degene aan wie een subsidie is toegekend, is verplicht: 
 

a. De maatregelen overeenkomstig de omschrijving zoals deze is goedgekeurd door het 
bestuur te verrichten; 
 

b. Voor wijziging in de uitvoering van de voor subsidie goedgekeurde maatregel de 
voorafgaande toestemming van het bestuur te verkrijgen; 

 
c. De voorschriften, die aan de toekenning van de subsidie zijn verbonden, na te leven. 

 
Artikel 5. Betaalbaarstelling: 
 

1. De subsidie wordt door de federatie uitbetaald, nadat ten genoegen van het bestuur 
middels facturen is aangetoond, dat de maatregelen zijn verricht en betaald en dat 
aan de hierboven vermelde “verplichtingen begunstigde” is voldaan. 
 

2. Indien zulks uit de bij de aanvraag verstrekte informatie noodzakelijk blijkt, kan door 
het bestuur op verzoek van de aanvrager in afwijking van het onder lid 1 bepaalde 
worden besloten aanvragers tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de 
maatregel reeds financiële middelen ter beschikking te stellen. Het maximum van 
deze voorschotten zal nooit meer dan 80 procent van de toegekende subsidie 
bedragen. 
 

Artikel 6. Terugvordering subsidies: 
 
De subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de begunstigde de 
voorwaarden waaronder de subsidie is toegekend niet naleeft, indien de begunstigde niet 
aan zijn verplichtingen voldoet of indien de bij de aanvraag verstrekte informatie zodanig 
onjuist blijkt te zijn, dat bij het bekend zijn van de juiste informatie geen subsidie verstrekt 
zou zijn. 
 
Artikel 7 
 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Verbeteringssubsidie Hengelsport Federatie 
Midden Nederland. 
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Bijlage 2 Aanvraagformulier 

 

Aanvrager 
 
Naam hengelsportorganisatie:_________________________________________________ 
 
Naam aanvrager: ___________________________________________________________ 
 
Functie bij hengelsportorganisatie: _____________________________________________ 
 
Adres: ____________________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats: _____________________________________________________ 
 
E-mailadres: _______________________________________________________________ 
 
Telefoon (overdag): _________________________________________________________ 
 
Rek.nr. hengelsportorganisatie: ________________________________________________ 
 
 

Aard van de maatregel 
 
1. Waarvoor wordt subsidie aangevraagd? (geef een omschrijving van de voorgenomen 

maatregel): 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Stuur indien aanwezig plannen en offertes als bijlage mee! 
 
2. Voor / in welk water wordt deze maatregel toegepast? (omschrijving lijst van viswateren) 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Door wie zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd? 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Zijn vergunningen vereist (aanleg-, bouwvergunning, ontheffing van de keur e.d.)? 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Indien geen vergunning vereist zijn graag de onderbouwing hiervoor aangeven. 
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5. Zijn deze reeds verkregen? 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Zo ja, stuur een kopie van de vergunningen als bijlage mee! 
 
 
6. Wanneer (datum) verwacht u dat de maatregel is uitgevoerd? 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Kosten 
 
7. Wat zijn de gespecificeerde kosten van de maatregel? (prijzen incl. BTW) 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Stuur een begroting en / of offerte als bijlage mee! 
 
 
8. Door wie en voor welk bedrag worden de kosten van de maatregel gefinancierd? 
 
Eigen bijdrage aanvrager:     €_______________ 
 
Externe financiering door* 1:_____________________ €_______________ 
 
    2:_____________________ €_______________ 
 
    3:_____________________ €_______________ 
 
Aangevraagde subsidie:     €_______________ 

            + 
 
Totale kosten van het project / maatregel:   €_______________ 
 
 
*bijvoorbeeld gemeente, waterschap, provincie of andere instanties 
 
**lees voor de maximale hoogte van de subsidie de subsidie richtlijnen van de Federatie 
Midden Nederland op www.hfmiddennederland.nl  
 

 
9. Voor welk bedrag wordt subsidie gevraagd? 

 
€_________________________________________________ 
 
 

http://www.hfmiddennederland.nl/
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Kenmerken viswater en gebruik 
 
10. Beschrijf het viswater waarvoor de maatregel geldt: 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Beschrijf het sportvisserijgebruik van het viswater waarvoor de maatregel geldt: 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Wat is het belang van de voorgenomen maatregel? 

 
- Voor het betreffende viswater? 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
- Voor het visserijgebruik van het betreffende water? 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

- Voor de aanvragers? 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Eigendom- en beheersituatie 
 
13.  a. wie is visrechthebbende van het water waarvoor / in de maatregel wordt toegepast? 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

b. Is het water ingebracht in de Landelijke lijst van Viswateren? Ja / Nee 
c. Is het water ingebracht in de Federatieve lijst van Viswateren? Ja / Nee 

 
Stuur een kopie van de huurovereenkomst als bijlage mee! 
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14. Wie is de eigenaar van het water? 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
15. Wie is de waterkwaliteitsbeheerder? 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Wie is de waterkwantiteitsbeheerder? 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Ondertekening 
 
Naam hengelsportorganisatie: 
 
Plaats:       Datum: 
 
Handtekeningen: 
 
 
 
 
 
 
_______________  _______________  _______________  
 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 
 
 
 
Dit formulier tezamen met bijlagen kunnen worden gestuurd naar: 
 
Hengelsport Federatie Midden Nederland, Postbus 4150, 6803 ED Arnhem 
 
 
NB: Onvolledige aanvragen zonder bijlagen kunnen niet in behandeling worden 
genomen. 


