
Toelichting op Agendapunt 7 Fisk&Wetter 
 
Advies Werkgroep Fisk&Wetter 
 
Tijdens de regio-bijeenkomsten najaar 2018 is er besloten een Werkgroep F&W te 
installeren die als opdracht heeft F&W te evalueren en mogelijk plannen te maken voor de 
toekomst. Op basis van enkele terugtredende ‘F&W HSVn’ (Idaarderadeel, de Roodvin), 
enige kritische geluiden vanuit de overige HSVn en de uitkomsten van een onder alle 
aangesloten HSVn verspreide enquête over F&W was er ruim aanleiding om de status van 
Fisk&Wetter nader te bekijken. 
 
De werkgroep bestaat uit:  

• Harrie Holtman: Sv Fryslân (voorzitter 2e bijeenkomst) 
• Jan Grijpstra; Sv Fryslân/HSV de Rietvoorn (voorzitter 1e bijeenkomst) 
• Cees Anceaux ; HSV Leeuwarden 
• René Seefat; HSV it Stikelbearske 
• Folkert Reitsma; HSV Idaarderadeel 
• Pieter de Vries; HSV Makkum 
• Pyt; secretariaat 

 
Ondertussen is de werkgroep 2x bij elkaar geweest. Waarbij de 2e bijeenkomst er 
ondersteuning was door Onno Terlouw, afd. Communicatie Sportvisserij Nederland. 
Nu het draagvlak voor Fisk&Wetter vanuit de HSV-en afneemt, kan het best zo zijn dat de 
enige optie is om te stoppen met Fisk&Wetter.  
 
Alvorens met dit voorstel te komen wil de de Werkgroep de ALV, d.d. 7 mei 2019, het 
volgende advies voorleggen aan de vergadering: 

1. Er zal een Lezersonderzoek plaatsvinden;  
Aan een a-select en representatief samengestelde groep F&W-lezers zal een 
vragenlijst worden voorgelegd. Op basis van de uitkomsten zal onderzocht worden 
‘wat de leden/lezers’ van F&W vinden. Vervolgens kan nader bepaald worden wat 
het draagvlak van F&W is en welke consequenties hieraan verbonden kunnen 
worden. 

2. De Werkgroep gaat onderzoeken wat de mogelijke alternatieven zijn om te 
communiceren met de leden.  
Te denken valt aan een eigen YouTube kanaal, vloggen, een bredere inzet van de 
soc.media, etc. 

3. In 2020 zal de verschijningsfrequentie van F&W teruggebracht worden van 
viermaal naar tweemaal.  
Het verschijningsmoment zal in nauw overleg bepaald worden met de betrokken 
HSVn. 

 
Nadat deze stappen zijn uitgevoerd zal vervolgens in 2020 een definitief voorstel aan de ALV 
worden voorgelegd over alternatieven in communicatie en kan in die ALV definitieve 
besluitvorming plaatsvinden. 
 
Bovenstaande wordt ondersteund door het bestuur van Sportvisserij Fryslân. 
Derhalve verzoeken wij de aanwezige leden om het bovenstaand advies over te nemen. 
Vervolgens zal er op de ALV 2020 een definitief voorstel voorgelegd worden aan de leden. 
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