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Agenda 
Algemene ledenvergadering HSF Fryslân  

26 november 2009 
 

 
1. Opening 

 
2. Vaststelling Agenda 

 
3. Mededelingen 

 
4. Notulen ALV 23 april 2009 

Zie bijlage 1 pagina 3 t/m 6 

 

5. Beleidsplan 

Zie bijlage 2 pagina 7 t/m 21 

 

6. Regiobijeenkomsten oktober 2009  
 

7. Uniforme vergunningsvoorwaarden 

Zie bijlage 3 pagina 22 t/m 23 

 

8. Bijvangstenregeling/VBC 

Stand van zaken 

 

9. Portefeuille zaken 

Stand van zaken per portefeuille 

Zie bijlage 4 pagina 24 t/m 25 

 

10. Rondvraag 

• Ingezonden vragen 

• Vragenronde 

 

11. Sluiting  
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Bijlage 1 
 
 
 

Notulen  

Algemene ledenvergadering  

Hengelsportfederatie Fryslân 

dd 23 april 2009 

Restaurant Abe Lenstra stadion, Heerenveen 

 

Aanwezig namens het Bestuur: Sake van der Meer, Klaas Spoelstra,  

Ruurd Zandstra, Rindert Procee, Sjors Hempenius en Harrie Holtman. 

Aanwezig genodigden: Geertje Veenstra, Hans Spruijt en Joop Bongers 

(Sportvisserij Nederland), Johan Boersma en Marcel Holtrop (HSF Groningen-

Drenthe) en dhr Eggens (HSF Oost Nederland) 

Mkg afwezig: Bestuursleden Johan Bove en Jan de Bruin, Ereleden Sieger 

Venema en Ben vd Berg,commissieleden Johan Sikken en Wietze de Haan. 

Mkg afwezig HSVn: KSN Friesland en hsv Ons Genoegen Oosterwolde. 

 

1. Opening 

De voorzitter van de vergadering, Sake van der Meer, opent de vergadering 

en verzorgt het openingswoord. Hierin stipt hij de volgende onderwerpen 

aan: excuses voor het te laat ontvangen van de vergaderstukken, oproep 

voor opvulling van bestuursvacatures en als afsluiting schets hij een beeld 

van de sterke landelijke organisatie ‘Sportvisserij Nederland’. 

 

2. Vaststelling agenda 

De Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Punt van orde: Dringend verzoek tot gebruikmaken van de microfoon. Indien 

dit niet gebeurd dan is er geen garantie tot notulering. 

 

3. Mededelingen  

� Harrie Holtman plaatst een oproep voor bestuurskandidaten voor het 

regiobestuur van Water Natuurlijk. 

� Brasemmaatregelen: Harrie Holtman geeft een uitgebreide toelichting op 

de plannen van Wetterskip Fryslân en geeft daarbij de huidige stand van 

zaken. Dit roept enige vragen op (hsv DDD) die na enige discussie naar 

tevredenheid worden beantwoord. Het bestuur geeft te kennen dat één 

en ander zeer kritisch wordt benaderd en dat er terugkoppeling wordt 

gegeven aan de leden.   
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� Bestuurlijk Noord Oostelijk overleg: Sake van der Meer geeft mondeling 

toelichting. Bespreekpunten zijn geweest: gezamenlijke 

standpuntbepaling, samenwerking binnen Commissies, regelmatig 

overleg en Harmonisatie Vergunningsvoorwaarden (dit komt terug bij 

agendapunt 8) 

� Website: Pyt Achenbach verzorgt een korte live demonstratie van de site 

en roept op tot het actief aanleveren van materiaal. 

� Personeelzaken: Albertje Hoff, Germ Zeephat en Pyt Achenbach stellen 

zich kort voor aan de vergadering. 

� Mededelingen namens leden; hiervoor is niets binnen gekomen.  

 
 

4. Financiele zaken   

De penningmeester geeft een nadere toelichting op de Jaarrekening 2008 en 

de Begroting 2009/2010. Tevens beantwoordt hij, naar volle tevredenheid, 

enkele vragen van dhr. Krol (hsv Idaarderadeel) en dhr. Vrind (hsv de 

Snoek). 

Vervolgens verleent de vergadering de penningmeester decharge voor het 

gevoerde financiële beleid en gaat akkoord met de begroting 2009/2010. 

 

5. Notulen ALV 27 november 2008   

� Dhr Vrind (hsv de Snoek) vraagt naar de stand van zaken omtrent de 
matten in de Helomavaart (pag 51). 

� Dhr Hoekstra (hsv DDD) vraagt naar de stand van zaken omtrent het 
sanctiebeleid (pag 51) en de centrale ledenadministratie (pag 51) 

De vz zegt toe dat beide hsvn op korte termijn hierover worden ingelicht   
De vergadering keurt de opgestelde notulen ongewijzigd goed. 

 

6. Regiobijeenkomsten   

De voorzitter geeft een korte toelichting en geeft hierna het woord aan Jaap 

Quak, Sportvisserij Nederland. Hij presenteert de eerste resultaten en enkele 

opvallende uitkomsten.  

Vervolgens legt hij het traject uit voor het Beleidsplan. 

 

7. Vergunningsvoorwaarden    

Het overzicht van de ‘ Harmonisatie Vergunningsvoorwaarden 2010 
Federaties Groningen/Drenthe, Oost Nederland en Fryslân’ roept de nodige 
vragen en discussie op.  
De voorzitter maakt duidelijk dat er nu geen besluitvorming plaatsvindt. Het 
bestuur vraagt de HSVn om het voorliggende voorstel met hun achterban te 
bespreken zodat er een breed gedragen besluit kan worden genomen in een 
volgende ALV. Niet het tijdspad is bepalend in deze, maar de kwaliteit van 
het voorstel en het daaropvolgend besluit. 
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Tevens wordt er een werkgroep in het leven geroepen om het voorstel goed 

voor te bereiden. (HSV De Deinende Dobber, Leeuwarden, Buitenpost en de 

Baars Sneek melden zich later aan voor deze werkgroep). 

Op de eerstvolgende ALV wordt de voortgang besproken en wellicht al een 

voorstel voorgelegd. 

 

8. Visplan   

Harrie Holtman, lid van de VBC, geeft een korte inleiding. Hierna  vertoont 

Jaap Quack van Sportvisserij Nederland een presentatie over de huidige 

stand van zaken rondom Het Visplan.   

 

9. Bijvangstenregeling   

Harrie Holtman, lid van de VBC, presenteert een uitgebreide toelichting en 

plaats de Bijvangstenregeling in perspectief tot het Visplan en een duurzame 

visserij. (zie voor de volledige presentatie: http://www.visseninfriesland.nl/ 

tabblad Friesland – hoofdstuk Bestuurszaken – ALV april 2009)  

 

Hierop volgt een intensieve discussie en worden er enkele kritische vragen 

gesteld (hsv Leeuwarden, DDD, Utingeradeel, de Snoek). 

Hieruit blijkt dat de vergadering de Bijvangstenregeling als een tussentijdse 

regeling beschouwt totdat het Visplan is vastgesteld. 

Vervolgens gaat de vergadering akkoord met een verlenging van de 

Bijvangstenregeling van 1 juni 2009 t/m 31 maart 2010. 

 

10. Jaarplanners   

De portefeuillehouders geven een actuele stand van zaken en een voorschot 

op hun plannen.  

(zie voor de volledige presentatie: http://www.visseninfriesland.nl/ tabblad 

Friesland – hoofdstuk Bestuurszaken – ALV april 2009) 

 

11. Bestuurzaken    

De huidige secretaris Sake van der Meer wordt gekozen tot voorzitter. 

Tevens wordt Frodo Verberg gekozen tot secretaris en wordt de 

bestuursfunctie van Sjors Hempenius formeel bekrachtigd door de 

vergadering. 

Tot slot worden Harrie Holtman en Tiemo Koopman, onder uitreiking van een 

attentie, bedankt voor hun ondersteuning van het bestuur in de afgelopen 

periode. 
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12. Rondvraag   

� Tiemo Koopman meldt dat hij geen deel meer uitmaakt van het bestuur 

van hsv de Snoek en wil graag een ieder bedanken voor de prettige 

samenwerking en wenst allen veel succes in de toekomst. 

� Dhr Krol (hsv Idaarderadeel) roept op om zoveel mogelijk viswater, 

zonder beperkingen in te brengen in de landelijke lijst van Viswateren. 

� HSV Utingeradeel benadrukt nogmaals de handhaving van de sanctie van 

het plaatsen van een keernet voor de fuiken. 

� Haaye Hoekstra (hsv De Deinende Dobber) spreekt eveneens de zorg uit 

over het ‘bestaand gebruik van de beroepsvisserij in de Natura 2000 

gebieden’ (zoals eerder aangegeven door hsv Leeuwarden).  

� Tevens vraagt hsv De Deinende Dobber om de ‘Lijst van Beroepsvissers’ 

op te vragen en ter beschikking te stellen aan de HSVn. 

 

13. Sluiting 

Onder dankzegging en na een ‘wel thuis’ sluit de voorzitter de vergadering 

om ca 22.30 uur. 

 
 
Zie voor de Power Point presentatie ter ondersteuning van de Agenda en de 

woordvoerders: http://www.visseninfriesland.nl/ tabblad Friesland – hoofdstuk 

Bestuurszaken – ALV april 2009 
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Bijlage 2  
 
 
 
 
 
 

Beleids en werkplan Federatie Fryslan (BWP) 
 

2010 - 2015 
 

Concept 02  BOUWSTENEN 
 

oktober 2009 
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Voorwoord 

De Federatie Friesland overkoepelt de aangesloten hengelsportverenigingen binnen 

haar werkgebied, de provincie Friesland. De federatie zelf is lid van Sportvisserij 

Nederland, de landelijke koepel. Verenigingen, federatie en de landelijke organisatie 

en de hengelsportverenigingen werken samen  - op verschillende niveau’ s- aan het 

behartigen van de belangen van de sportvisser.  

 
Hierbij wordt een optimale belangenbehartiging voor en dienstverlening aan de sportvisser 

nagestreefd. Vissen en kunnen blijven vissen is het centrale doel, maar dit gaat uiteraard niet 

vanzelf. 

Zo spelen er nu en de komende jaren belangrijke ontwikkelingen voor de sportvisserij. Vooruit 
kijken is daarom noodzakelijk. Inzicht in wat die ontwikkelingen kunnen betekenen voor een 
goede behartiging van de sportvisserijbelangen is immers van essentieel belang. Alleen langs 
de zijlijn meekijken is niet genoeg; door ook daadwerkelijk actief mee te doen kan de 
sportvisserij ook in de toekomst haar belangen in Friesland goed behartigen.  
 
Een goede belangenbehartiging voor de sportvisserij valt of staat verder met de medewerking 
van en samenwerking met andere partijen, zoals waterschap , gemeenten, provincie en 
terreinbeheerders. Anno 2009 is er ook vanuit deze organisaties meer oog voor de 
sportvisserij en een duurzaam visstandbeheer. Een goede zaak ! Maar deze partijen hebben 
ook hun wensen richting de sportvisserij. Rekening houden met wensen van elkaar en goede 
samenwerking zijn daarom belangrijke speerpunten voor de toekomst.  
 
Een goede samenwerking begint bij het betrekken van meer personen uit de sportvisserij bij 
het werk op regionaal en lokaal niveau. Meer personen kunnen dankzij hun kennis, contacten 
en creativiteit een belangrijke bijdrage leveren aan het uitvoeren van toekomstige projecten. 
Bij voorkeur projecten die binnen korte tijd leiden tot resultaat, zoals het verbeteren van de 
bevisbaarheid van een water of  het verbeteren van sportvisserijmogelijkheden voor specifieke 
doelgroepen, zoals jeugd, ouderen, allochtonen.  
 
Betrokkenheid en actieve inzet van alle betrokken partijen, ook uit de eigen geledingen, zijn 
essentiële voorwaarden om met succes te werken aan de toekomst van de sportvisser, de 
visstand en het viswater in Friesland. Het ‘Beleids- en werkplan  Sportvisserij Fryslan’  (BWP) 
is opgesteld als een gezamenlijke stimulans om daaraan te werken. 
 
Het plan zal als leidraad gaan dienen voor  - in de eerste plaats - de uitvoering van activiteiten 
door de federatie. Maar ook de hengelsportverenigingen, de Visstandbeheercommissie (VBC) 
Fryslan en andere betrokken partijen zijn nodig voor de uitvoering.  
Ook Sportvisserij Nederland is momenteel bezig met het opstellen van een beleidsplan 2010 – 
2015.  Voor de totstandkoming van dit BWP heeft voor zover mogelijk afstemming 
plaatsgevonden met dit beleidsplan.  

 
Het BWP wordt uitgebracht als een losbladige nota in een ‘klapper’. Indien nodig kan dan 
gemakkelijk bijstelling plaatsvinden, zodat het plan up-to-date blijft (vooral het 
Uitvoeringsdeel). Het voordeel hiervan is ook dat niet meer regelmatig nieuwe plannen of 
visies behoeven te worden opgesteld: één BWP als een voortdurend actuele en gezamenlijke 
leidraad voor de sportvisserij! Wij hebben er alle vertrouwen in, dat dit zal leiden tot een 
gestructureerde, toekomstgerichte aanpak en daarmee een vruchtbare samenwerking. 
 
Sake van der Meer, voorzitter 
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1. Inleiding en leeswijzer 

 
De samenleving is een dynamisch geheel welke continu verandert. In de Nederlandse 
samenleving vinden allerlei ontwikkelingen plaats die hun weerslag hebben op de sportvisserij 
en de hengelsportorganisaties. Individualisering, informalisering, informatisering, 
internationalisering en intensivering zijn de grootste maatschappelijke ontwikkelingen van 
deze tijd. Daarnaast verkleurt en vergrijst de samenleving (P. Schnabel, directeur Sociaal 
Cultureel Planbureau, 2009).  
In de samenleving spelen tal van ontwikkelingen die de sportvisserij raken en/of kansen 
bieden. 
De sportvisserij speelt zich af in een maatschappelijke omgeving en niet op een eiland. Wat er 
in de maatschappij gebeurt, kan invloed hebben op de sportvisserij, nu en in de toekomst. 
Soms direct, soms indirect. Soms snel, soms langzaam.  
 
Ook onder sportvissers zijn dergelijke ontwikkelingen waar te nemen. Mensen moeten hun 
visactiviteiten en eventueel vrijwilligerswerk inpassen in hun volle agenda. Men lijkt minder 
geneigd mee te doen aan wedstrijdcompetities of langdurig als vrijwilliger actief te zijn. De 
binding met een vereniging is minder vanzelfsprekend. Nieuwe eisen aan de snelheid en 
service qua informatie en producten wordt van steeds groter belang. Ook is men is op zoek 
naar nieuwe belevenissen. Het vissen op andere vissoorten, het invoeren van nieuwe 
vistechnieken en het ondernemen van aansprekende visavonturen kennen een groeiende 
belangstelling. Actie, afwisseling, avontuur en natuur spelen steeds meer een centrale rol in 
de beleving van sportvissers.  
 
Op het gebied van overheidsbeleid, water- en natuurbeheer vinden eveneens forse 
veranderingen plaats. Op alle overheidsniveaus wordt gestreefd naar minder regelgeving en 
het meer leggen van verantwoordelijkheden in de samenleving. De aandacht voor het 
waterbeheer neemt toe. En steeds meer partijen zijn hierbij betrokken. Klimaatverandering 
(veiligheid, afvoer en aanwezigheid van voldoende water), natuur (planten en dieren, 
biodiversiteit, waterkwaliteit, inrichting en beheer) en het bieden van recreatiemogelijkheden 
vormen hierbij belangrijke aspecten.  
 
Voor de hengelsportorganisatie – landelijk, regionaal,lokaal - zijn dit ontwikkelingen waaraan 
we ons niet kunnen onttrekken.  
 
Daarom is het nodig dat de sportvisserij op deze drie niveau’s  - en in onderlinge samenhang 
– zich goed bewust is van deze veranderingen en zo nodig tijdig daarop inspeelt.  Dat vraagt 
om een gestructureerde aanpak en een heldere visie. 
 
Door als hengelsport(federatie) een herkenbaar onderdeel te zijn van de Friese samenleving 
en op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen kunnen we sturing geven aan 
de toekomst van de sportvisserij. de hsv-en, specialistengroepen en de beroepskrachten 
binnen de georganiseerde sportvisserij in Friesland. 
 

Beleid maken is in een dynamische omgeving richting en koers zoeken om de eigen 
doelstellingen te realiseren. Keuzes maken en prioriteiten stellen zijn daarbij noodzakelijk: 
middelen en mogelijkheden zijn immers begrensd. Beleid dient zo expliciet en uitvoerbaar 
mogelijk te zijn. Een planmatige, meerjaren aanpak is daarvoor de aangewezen weg. Daarom 
is gekozen voor een gecombineerd beleids- en werkplan (BWP) 
 
De federatie presenteert in dit beleids-werkplan haar visie en de aanpak voor de periode 2010 
– 2015. 
 
Hiermee kan een effectieve inzet van middelen en mensen worden bereikt en de 
mogelijkheden optimaal worden benut. Jaarlijks zullen uit dit BWP meer in detail Werkplannen 
[…] gekoppeld aan de begroting worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de ALV.  
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Materiaal en werkwijze  
 
Voor dit BWP is op hoofdlijnen een schets opgesteld van actuele en te verwachten 
ontwikkelingen voor het werkveld van de sportvisserij. Enerzijds gaat het om (inter) nationale 
thema’s, anderzijds onderwerpen die meer specifiek voor Friesland gelden.  
In bijlage…. is dit gedocumenteerd.  
 
Om belangrijke inbreng vanuit de hsv-en te krijgen zijn in juni / juli 2009 regio-avonden 
georganiseerd. Hierbij zijn knelpunten, wensen en oplossingen vanuit de hsv-en in kaart 
gebracht. De resultaten zijn weergegeven in bijlage….  
De knelpunten en oplossingen zijn als groslijst besproken en geprioriteerd met bestuursleden / 
portefeuillehouders in twee bijeenkomsten. De uitkomsten zijn weergegeven in bijlage ….. 
 
Verder zijn de belangrijkste punten uit de statuten, bestaande plannen , visies, TOFF-nota, 
sportvissersenquetes en VBC-stukken op een rijtje gezet. De uitkomsten zijn weergegeven in 
bijlage….. 

 
 
Opbouw BWP 
Het BWP bestaat uit drie delen: 

A. Algemeen deel (inleiding, doelen, materiaal / werkwijze,….) 
B. Beleidsdeel per thema 
C. Uitvoering / Werkplan  [ uitwerking Acties] 
Onderdeel D. beschrijft de consequenties van het BWP. 

 
Er is gestreefd naar beknoptheid in de tekst, voorzien van een aantal tekstboxen en illustraties 
[  = optie]. Achtergrondinformatie is zoveel mogelijk in bijlagen opgenomen of met 
verwijzingen. 
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ALGEMENE DEEL 
 
 
 
Om te kunnen vissen, heeft de Friese sportvisser toegang nodig tot het viswater en 

de visstand.  
Het verwerven, behouden en verbeteren van deze toegang is de belangrijkste taak 

voor de belangenbehartiging.   

 
1. Doelen BWP: 
 
1.Het BWP heeft tot doel de in de statuten vastgelegde, belangenbehartiging voor de Friese 
sportvissers gestructureerd en planmatig uit te voeren, voor de periode 2010 –2015.   
 
2.Het BWP geeft inzicht aan, wil stimuleren en een leidraad zijn voor de hsv-en, Sportvisserij 
Nederland  en de specialistenorganisaties op welke wijze zij  - op hun niveau -  een concrete 
bijdrage kunnen leveren aan de toekomstige mogelijkheden voor de sportvisserij in Friesland.  
 
3.Het BWP geeft inzicht en verantwoording aan de aangesloten hsv-en en sportvissers over de 
voorgenomen inzet van menskracht en middelen vanuit de federatie 
 
4. Het BWP geeft inzicht aan, wil stimuleren en een leidraad zijn aan de omgeving (partners, 
partijen) op welke wijze zij een concrete bijdrage kunnen leveren  aan de toekomstige 
mogelijkheden voor de sportvisserij in Friesland. En daarmee de maatschappelijke betekenis 
van de sportvisserij als recreatievorm ondersteunen. 
 

 
 
Doelstellingen federatie (statuten): 

 
� Het behartigen van de belangen van de sportvisserij in Friesland in de ruimste zin van 

het woord en het bevorderen van de sportvisserij als sportieve rekreatie 
� Het behartigen van de belangen van haar leden 

� Het behartigen van de belangen van de aangesloten sportvissers en van alle overige 
personen die in Friesland de sportvisserij beoefenen 

� Het bevorderen dat zoveel mogelijk aangesloten sportvissers in zoveel mogelijk 

viswater tegen redelijke kosten kunnen vissen 

 

Instrumenten om deze doelen te bereiken[ selectie uit statuten]: 
� Het kopen, huren of op andere wijze verkrijgen van vis- en looprecht, viswater, 

terreinen, opstallen en van middelen die de beoefening van de sportvisserij kunnen 
bevorderen 

� Te bevorderen dat de in provincie Friesland gevestigde sportvissersverenigingen als lid 
toetreden 

� Het zo mogelijk organiseren van voordrachten, lezingen en cursussen 

� Het bevorderen, in stand houden en verbeteren van een milieu dat aan de beoefening 
van de sportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt 

� Het bestuderen van vraagstukken, rapporten en nota’s welke in de meest ruime zin 
een relatie hebben met de sportvisserij 

� Het zonodig reguleren van het visbestand in de Friese wateren 
� Het bevorderen van de totstandkoming van voorzieningen ten behoeve van de 

sportvisserij 
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Als missie voor de federatie en de hsv-en zien wij: 

 
         

Actief voor sportvissers én vissen in Friesland   

 
Ofwel: 
Door het verwerven, behouden en verbeteren van de toegang tot het viswater en de 
visstand: aanbieden van optimale mogelijkheden aan de sportvisser in Friesland. 
 
Bijdragen aan het in stand houden van goede viswateren en een gezonde, 
gevarieerde en zo natuurlijk mogelijke visstand in Friesland. 
 
Daarvoor nodig is een duidelijke en sterke positie voor de sportvisserij als 
belangrijke recreatievorm in Friesland. 
 
 
 
 
2. Sportvisserijmogelijkheden: toegang tot het water en de vis 
 
Het lijkt zo simpel: overal waar water is, kun je vissen en wordt gevist. Hoewel dit beeld voor 
Friesland – waterprovincie bij uitstek – ook wel aardig klopt, moet worden voldaan aan een 
aantal voorwaarden. Vanuit de sportvisser gezien, zijn deze: 

1. de juridische toegang tot de visstand en het viswater (visrecht, looprecht, 
toestemming) 

2. de fysieke toegang tot het viswater (bereikbaarheid, toegankelijkheid, bevisbaarheid) 
3. de technische toegang tot de vis (materialen, techniek, aas) 
4. een visstand die voldoet aan zijn wensen (gevarieerd, duurzaam, gezond) 

 
Pas als deze “toegangen”zijn gerealiseerd kan de sportvisser “vissen” (vis vangen, recreeren, 
beleven, genieten). 
 
Steeds meer wordt het noodzakelijk de sportvisserij te zien als  een gedifferentieerde 
doelgroep.  De sportvisser bestaat niet. Waarbij per doelgroep de keuze voor een bepaald 
type sportvisserij, terugkomt in de wensen en randvoorwaarden voor “zijn” toegang. Een 
snoekbaarsvisser stelt andere eisen dan een karpervisser, een “gewone”recreatievisser  
andere eisen dan een wedstrijdvisser.  
 
In bijlage… worden de zes verschillende sportvistypen kort beschreven, tevens wordt vermeld 
welk percentage sportvissers in Friesland tot dit type behoort.  
 
Momenteel zijn bovenstaande doelgroepen herkenbaar binnen de sportvisserij.  
 
Op basis van allerlei ontwikkelingen, kunnen ook nieuwe (potentiele) doelgroepen worden 
onderscheiden: jeugd [ in feite geen nieuwe doelgroep] , ouderen, vrouwen, minder-
validen, allochtonen / mede-Nederlanders, zee/kustsportvissers?.  
 
Een belangrijke vraag voor dit BWP is of en hoe we de komende jaren omgaan met deze 
nieuwe doelgroepen. 
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3. Algemene beleidspunten (voortzetting huidig beleid) 
 

1. De federatie is verantwoordelijk voor het regionaal / provinciaal sportvisserijbeleid en 
de belangenbehartiging op dit niveau. Zij onderhoudt hiertoe contacten met regionale 
en provinciale overheden en instanties.  

 
2. De federatie heeft tot taak het verzamelen en uitdragen van kennis en het doen van 

onderzoek op provinciaal niveau.  
 

3. De federatie ondersteunt de uitwisseling van viswateren en faciliteert de aangesloten 
hsv-en hierbij. 

 
4. Van regionale wateren (boezemwateren) huurt zij het visrecht en is zij 

verantwoordelijk voor het visserijbeheer. De federatie neemt daartoe deel aan de VBC 
Fryslan.  

 
5. De federatie verzorgt de regionale communicatie over de sport visserij, zij geeft 

landelijke en eigen voorlichtingsmaterialen uit die regionaal en lokaal kunnen worden 
ingezet en zij organiseert provinciale hengelsport-evenementen.  

 
6. De federatie ondersteunt zo nodig de hengelsportverenigingen bij relevante ad-hoc 

zaken bij de lokale belangenbehartiging.   
 

7. De federatie draagt zorg voor de organisatie van de federatieve wedstrijden.   
 

8. De federatie is namens haar leden-hsv-en  spreekbuis en loket in de contacten met 
collega-federaties, Sportvisserij Nederland en de (regionale) specialistengroepen en 
omgekeerd.  
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B. THEMADEEL BELEID 

 
In het Algemene deel zijn de doelen van het BWP beschreven. Hierbij stelt de federatie de 

Friese sportvissers (-groepen) centraal  en zijn de toegang tot de visstand en het viswater 

bepaald als centrale doel van de belangenbehartiging. Een aantal algemene (bestaande) 

beleidspunten zijn beschreven.  

In dit deel beschrijven wij het verder te voeren (nieuw) beleid aan de hand van een aantal 

thema’s en onderwerpen. Deze zijn weergegeven in de volgende tabel.  

De bovenste 4 doelen komen voort uit de centrale doelstelling: het bieden van toegang tot de 

vis en het water. 

De overige doelen (+ thema’s en onderwerpen) zijn ondersteunend voor het bereiken van het 

centrale doel. Zo zijn Kennis & informatie en Partnerschap geen doelen op zich, maar 

ondersteunende middelen om het centrale doel te bereiken.  

 
Belangenbeharting voor de sportvisserij: het werkveld  in doelen, thema’s en 
(hoofd)onderwerpen:  
 
doel thema onderwerpen 

Verwerven, behoud en 
verbetering van de 
juridische toegankelijkheid 
tot vissoorten / visstand en 
viswater  

Visdocumenten 
Ordening / regulering 

Vispassen – Lijst viswateren 
Visrechten -voorwaarden 
Regelgeving (= ook visserijbeheer) 
Controle en handhaving (idem) 
Looprechten 
 

Verwerven, behoud en 
verbetering van de fysieke 
toegang tot het viswater  

Toegankelijkheid, 
bereikbaarheid , 
bevisbaarheid 
[ kwantiteit / kwaliteit] 

Aanbod 
Voorzieningen 
Onderhoud  

Behoud en verbetering van 
de visstand  

Visstand –viswater 
(ecologisch) 
 
[kwaliteit –kwantiteit] 

Visstandbeheer (soorten, aantal, 
leefomgeving) 
Verstandig gebruik (visserijbeheer – 
regelgeving; VBC –visplan, welzijn) 
 

Technische toegang 
vissoorten / visstand 

Techniek, materialen,  Aanbod 
Voorlichting en informatie [ 
bevordering deskundigheid] 

 

Status, identitieit, imago, 
positie,draagvlak 

Promotie Betekenis – beleving – economisch 
- maatschappelijk 
Voorlichting, publiciteit, 
communicatie 

t.b.v. doelen / = 
faciliterend 

Kennis en informatie  t.b.v. alle onderwerpen 

t.b.v. doelen /= faciliterend Organisatie Structuur /ordening 
Continuïteit 
/vrijwilligers/professionals 
Faciliteiten- efficiency 
Financiering (billijkheid, 
profijtbeginsel)  
Zeggenschap en verantwoording 

   

 
 



ALV 26 november 2009 16

De federatie heeft taken op bovenstaande gebieden.  Voor het BWP is de volgende vraag 
sturend: 
welke richting gaan we op voor deze thema’s / onderwerpen? 

 

Aanvullend aan de hiervoor genoemde punten, noemen we hiervoor de volgende 
beleidspunten: 
 

1. De federatie stelt in haar beleid de sportvisser centraal en richt haar activiteiten op het 
verwerven, behouden en verbeteren van de toegang van de Friese sportvisser tot de 
visstand en het viswater.  

2. De federatie zal het overleg en de contacten met de hsv-en intensiveren en de hsv- en  
met dit BWP als basis, ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van de 
belangenbehartiging op lokaal niveau 

3. De federatie zal in haar belangenbehartiging meer een differentiatie in typen 
sportvissers c.q. doelgroepen toepassen en richt zich in haar dienstverlening naar rato 
van belang / omvang op deze doelgroepen. Dit betreft bestaande doelgroepen (typen 
sportvissers, jeugd, wedstrijdvissers).  

4. De federatie streeft naar het bereiken, betrekken en stimuleren van nieuwe 
doelgroepen in de sportvisserij en zal hiervoor de komende jaren de mogelijkheden 
onderzoeken. 

5. De federatie ziet voor zichzelf voor het thema Technische toegang (techniek, 
materialen e.d.) geen trekkende rol weggelegd.  

6. De federatie zal het overleg en de contacten met de specialistenorganisaties 
intensiveren.  

7. De federatie zal waar mogelijk voor het uitvoeren van dit BWP gebruik maken van 
ervaringen van collega-federaties, resp. ondersteuning vanuit Sportvisserij Nederland.  

8. Behouden, verbeteren en stimuleren van een goede bereikbaarheid, toegankelijkheid 
en bevisbaarheid van wateren is een speerpunt. 

9. Het werven en behouden van vrijwilligers is een speerpunt in het federatiebeleid, idem 
voor hsv-en. Ook hiervoor zal een meer een doelgroep-specifieke benadering 
(wisselwerking) worden toegepast.. 

 
 
 
Aandachtspunten per thema / (deel)onderwerpen 
 
Per thema / onderwerpen is een tabel opgesteld van allerlei wensen / knelpunten e.d. die door 
de hsv-en op de regio-avonden naar voren zijn gebracht. Door het bestuur / 
portefeuillehouders zijn de verschillende onderwerpen gewaardeeerd en geprioriteerd. Ook het 
aantal keren dat een bepaald punt door de hsv-en is genoemd, is mee bepalend voor de 
prioriteit.  
 
In de tabellen zijn verschillende groepen van punten opgenomen: 

- Beleidsonderwerpen ( komen terug in het BWP als Beleidspunt met acties) 
- restbak (nog onduidelijk wat hiermee te doen?) 
- niet mogelijk (bijv. onuitvoerbaar, juridisch onmogelijk, onbetaalbaar) 
- wordt al gedaan [ loopt] 

 
DE TABELLEN WORDEN IN BIJLAGE OPGENOMEN. 
 
Aan de hand van de  
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Thema Visdocumenten (juridische toegang visstand en viswater) 
 
Zie tabel Excel 
 
 

Thema Bereikbaarheid, toegankelijkheid, bevisbaarheid (Fysieke 
toegang viswater) 

 
zie tabel  Excel 
 

 
Thema Visstand – viswater ( visstand- en visserijbeheer) 
 
Zie tabel Excel 
 

 
 

THEMA Technische toegang visstand [ materialen, technieken e.d.] 
 
[ geen tabel,  wel of niet opnemen is afhankelijk van beleidskeuze: rol voor 
federatie?]. Nu geen uitwerking.  
 
 

OVERIGE THEMA’’s  
De federatie onderkent dat voor het realiseren van de primaire doelen ( zie hiervoor) er 
afhankelijkheid is van anderen. Een positief imago, statuur (omvang achterban, 
maatschappelijke relevantie) en duidelijke identiteit dragen bij aan de status en positie om 
(h)erkend te worden als belangenbehartiger van “visser en vis”. De daaraan verbonden doelen 
en activiteiten zijn ondersteunend (en onmisbaar!) voor het bereiken van de primaire doelen.  
 
De federatie heeft verschillende faciliteiten nodig om haar doelen te kunnen bereiken. Een deel 
van haar werkzaamheden voorziet in het vorm geven van deze faciliteiten. De (toekomstige) 
organisatiestrucuur is hierbij geen doel op zich maar een afgeleide om efficiënt en 
verantwoord te werken aan belangenbehartiging.  
Faciliteiten: verzamelen kennis en info, bureau en professionals, commissies / 
projectgroepen,…… 
 
Een bijzondere vorm van faciliteit en instrumentarium is partnerschap. Om haar doelen te 
bereiken, is de federatie afhankelijk van derden (waterschap, provincie, terreinbeheerders, 
specialistengroepen, doelgroepvertegenwoordigers,…) 
De federatie zal zichtbaar maken waar deze partners vanuit een eigen positie en 
verantwoordelijkheden kunnen ondersteunen. 
De federatie zal in wederkerigheid zichtbaar maken, welke betekenis zij kan hebben, zowel 
algemeen maatschappelijk als specifiek voor de betreffende partner / doelgroep. 
 
 
Het BWP is ( op onderdelen) een nadere uitwerking van het TOFF-advies . Daarbij bevat TOFF 
adviezen (organisatie, pakketten, planning, vrijwilligers-inzet, bureau, begroting) die raken 
aan de uitvoering van het BWP.  Dit wordt inzichtelijk gemaakt [zie blz….]  
 
 
In het volgende deel worden voor de thema’s  Promotie, Organisatie, Partnerschap en 
Kennis en informatie de beleidsdoelen geformuleerd.  
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Thema Promotie (voorlichting) 
 
Zie tabel Excel , een deel van de punten nog naar andere thema’s overbrengen. O.a. 
thema Visdocumenten veel overlap.  
 
 [ groot deel punten 70 – 82 ]  
 
 
Promotie en voorlichting zijn er op gericht om verschillende doelgroepen een positief beeld te 
verschaffen van de sportvisserij, de hsv-en en de federatie. Dit draagt bij aan de status, 
identiteit en positie als ondersteuning van de belangenbehartiging.  Promotie en voorlichting 
zijn ook belangrijk als verantwoording: duidelijk maken wat er gebeurt – en waarom -  met 
het geld dat de sportvisser betaalt aan contributie en afdrachten.  
Er zijn diverse in- en externe doelgroepen die kunnen worden onderscheiden: 
• Hengelsportverenigingen 
• Sportvissers (wel en niet aangesloten) [ naar doelgroep?] 
• Specialistengroepen 
• Buitenlandse sportvissers 
• Verkooppunten (met name hengelsportwinkels) 
• Nieuwe doelgroepen?……………… 
• Overheden 
• Eigenaren water- en oevers 
• Sector waterrecreatie 
 
 
De federatie wil haar taak als regionale belangenbehartiger van de sportvisserij zo optimaal 
mogelijk invullen. Hiervoor wil de federatie zich beter profileren en een duidelijk gezicht naar 
buiten toe tonen. Nauwe contacten met de verenigingen zijn daarvoor een ‘must’. 
 
Een beleidsvraag is of en hoe de federatie kan bijdragen aan het vergroten van het aantal 
sport vissers,  het binden van het huidige aantal sportvissers met nieuwe activiteiten, 
bijscholing vistechnieken e.d. In de eerste plaats ligt hierin een rol voor de hsv-en, 
specialistengroepen , hengelsportwinkeliers e.d.  Wel zet de federatie in op het (tijdelijk) 
initiëren en stimuleren van activiteiten hiervoor. 
 
 
Externe doelgroepen (doelen, instrumenten en acties) vormen onderdeel van het op te stellen 
Promotie- en communicatieplan, zie Actie P1. 
 
 
 

Thema Imago, identiteit en positie 
 
Zie tabel Excel 
De positie als provinciale belangenbehartiger is gekoppeld aan de omvang van het belang = 
aantal sportvissers en de maatschappelijke relevantie. 
 
Een groter ledental zorgt in principe voor een groter draagvlak, een krachtiger organisatie en 
lagere kosten per sportvisser. Er ligt nog een markt open om het aantal georganiseerde 
sportvissers te doen toenemen. Jaarlijks moet een groei van minimaal 3% zijn te realiseren. 
Bij veel hengelsportverenigingen ontbreken echter directe (financiële) prikkels om zelf sterk in 
te zetten op ledenwerving.  
 
Met meer betrokken leden, kunnen potentieel meer mensen (vrijwilligers) worden 
ingeschakeld voor de organisatie van activiteiten. Waardoor weer meer leden kunnen worden 
betrokken.  Om dit te bewerkstelligen zal men vanuit het huidig vrijwilligerskader moeten 
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starten met nieuwe activiteiten en een open, actieve houding moeten aannemen om nieuwe 
vrijwilligers te werven.  
 
De sportvisserij heeft een maatschappelijke en economische waarde.  Deze waarden dienen 
beter in kaart te worden gebracht en te worden uitgedragen.  Het gaat hierbij om vragen als: 

- in hoeverre draagt de sportvisserij bij aan het welzijn van het individu? 
- De sportvisser is “gebruiker en belever” van water en natuur.  Wat betekent dit voor 

het draagvlak voor water- en natuurbeheer? 
- Biedt het sportvissen een tijdsbesteding en alternatief aan jeugd / jongeren in relatie 

tot maatschappelijk minder gewenst / ongewenst gedrag? (preventieve rol?) 

 
Onderzoek naar deze zaken heeft ook landelijke aspecten.  In overleg met Sportvisserij 
Nederland zal worden nagegaan of en hoe onderzoek kan worden uitgevoerd. 
 
[Ook verbinden met thema promotie.] 
 

 
Thema Organisatie 
 
Zie tabel Excel 
 
 
Van de huidige regionale organisatie wordt zowel professioneel als bestuurlijk veel gevraagd 
om de taak van regionale belangenbehartiging en ondersteuning van de aangesloten 
hengelsportverenigingen goed in te vullen. Samenwerking, coördinatie en prioritering van 
werkzaamheden zou in het bijzonder ook op professioneel gebied een verbetering van 
efficiency en rendement kunnen bieden. De federatie hecht belang aan meer onderlinge 
uitwisseling van kennis en informatie tussen de professionals van de federaties.  Dit geldt ook 
het uitwisselen van en informeren over elkaars activiteiten, ervaringen en produkten. Ook de 
vraagsturing naar diensten en producten van het bureau Sportvisserij Nederland kan nog 
worden verbeterd.  
 
In de huidige organisatie zijn voor specifieke taakvelden een aantal commissies actief. De 
commissies leveren belangrijke bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van het huidige 
beleid. Voor de uitvoering van dit BWP is het denkbaar dat een gecombineerde commissie-
projectstructuur de efficiency, de betrokkenheid en daarmee de resultaten nog kan 
verbeteren. 
 
Vrijwilligers vormen de ruggegraat van de georganiseerde sportvisserij en de 
belangenbehartiging.  
 
Belangrijke aspecten bij het behouden en werven van vrijwilligers zijn: 
-een goede, zichtbare organisatie en een open houding; 
-aangeven wat van de kandidaat wordt gevraagd qua taak, inzet en tijd; 
-een persoonlijke benadering vanuit een positief perspectief; 
-duidelijke, meer kortdurende, afgebakende taken; 
-het vrijwilligerswerk moet leuk en leerzaam zijn en een toegevoegde waarde hebben; 
-vrijwilligers moeten ruimte en eigen verantwoordelijkheid krijgen voor invulling van de taken; 
-het vrijwilligerswerk moet worden gewaardeerd en (deels) beloond. 
 
Vrijwilligers zijn te vinden onder actieve leden, bij jeugdleden of ouders van jeugdleden. Ook 
is het goed om te registreren wat het beroep is van de leden. Aldus kan men mensen gericht 
voor bepaalde taken zoeken en persoonlijk aanspreken. 
Ook interessante groep is 55+ (neemt snel toe in omvang, gaat beschikken over relatief veel 
vrije tijd en geld). 
 
Ook binnen nieuwe doelgroepen kunnen mogelijk vrijwilligers worden gevonden: er is een 
gedeeld belang. 
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Tussen het niveau van “vrijwilligers”en “beroepskrachten” kunnen mogelijk meer structureel 
stagiares (hbo, mbo, maatschappelijke stages) worden ingezet voor kort- en langer lopende 
activiteiten en projecten.  Naast hun directe inzet, biedt dit ook studenten de gelegenheid 
kennis te maken met het werkveld van de sportvisserij, visstandbeheer, water en natuur.  Ook 
profileert zich de federatie hiermee als een organisatie die zich bewust is van haar 
maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid. En vanuit dit perspectief het belangrijk te 
vinden leer- en stageplekken aan te bieden. 
 
 
 

Thema Kennis en informatie [ wordt nog ingevuld, ook nog geen 
Excel blad] 

 
 

Het betreft hier het  inventariseren, analyseren en gebruik van relevante informatie voor de 
taakvelden en activiteiten van de federatie. Het is een ondersteunend thema. Voorbeelden van 
onderwerpen zijn bijv. kengetallen sportvisserij in Friesland, info visstand,  ruimtelijke 
plannen. Bij de verschillende andere thema’s en onderwerpen in dit specifieker aangegeven. 
Hierbij is ook de vraag aan de orde of de bestaande informatievoorziening (ook digitaal)  
voldoende is,  of welke onderwerpen nog onvoldoende in kaart zijn gebracht.  

 

 
11. Thema Partnerschap 

 
Zie tabel Excel 
 
Heeft verbinding met thema’s Imago en Promotie. 
 
[ nog korte tekst opnemen] 
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 Deel C.  Themadeel Uitvoering  
 
Werkplan 
 
In dit Werkplan zijn de in deel B. opgenomen Acties verder uitgewerkt.  Sommige Acties 
kunnen direct worden uitgevoerd. Andere acties vragen nog een nadere uitwerking, bijv. in 
projectvorm. Ook zijn de Acties opgenomen die zonder nieuw beleid uitgevoerd kunnen 
worden. Meestal betreft het punten die in de regioavonden naar voren zijn gekomen. 
 
Per Actie is zoveel mogelijk aangeven looptijd / jaar / periode/prioriteit / betrokken partijen / 
project / kosten +financiering/  en evt. bijzonderheden. 

 
Voorbeeld 
 
[ verder in te vullen als bestuur keuze en opzet van de beleidspunten en acties heeft 
gemaakt en goedgekeurd] 
 
Actie looptijd Prior. Project? betrokken kosten Verantw. Bijz. 
V1 2010-

2011 
hoog nee Hsv-en, 

Sport.Ned. 
arbeid bureau geen 

…        
…        
…        

…        
…        
…        
…        
PS3 continu opvoeren nee Bestuur geen bestuur geen 
 
 
N.B.1 Door het losbladige karakter is ook dit deel gemakkelijk bij te werken 
N.B.2 Voor de Acties met projectuitvoering zullen / kunnen aanvullend korte projectplannen 
worden opgesteld en aanvullend worden opgenomen. Na uitvoering kunnen deze weer worden 
verwijderd.  
 

Deel D. Gevolgen uitvoering BWP [ nog uitwerken] 
 
 

Bijlagen 
1… 
2… 
3…. 
 
 
Voorlopig einde 
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Bijlage 3   

Uniforme vergunningsvoorwaarden  
 
Aanwezige Verenigingen: De Deinende Dobber, De Bears (Sneek), Buitenpost  
 
Discussie voorstel harmonisatie 
 
Snoek 
Algemeen: het meeneemverbod op snoek is nooit officieel in een ALV 
bekrachtigd. 
HSV de Bears:voor het meenemen van één snoek 
HSV Buitenpost: beredenerend vanuit de visstand voor het meenemen van 
één maatse snoek. Het moet echter wel gecontroleerd (kunnen) worden. 
HSV De Deinende Dobber: Tegen het meenemen van snoek, Wat is in dit het 
standpunt van Wetterskip Fryslân i.v.m. mogelijke ABB. 
 
Conclusie:  
Dit zal sowieso tot stemming worden gebracht op de ALV april 2010, ook 
omdat dit nooit eerder officieel bekrachtigd is.  
 
Snoekbaars 
HSV de Bears: Graag handhaven (5 snoekbaarzen). Tevens moet er gekeken 
worden naar de handel vanuit de sport.  
HSV Buitenpost: Het meeneem limiet verlagen naar 2 snoekbaarzen. Op deze 
manier wordt de pakkans voor stropers vergroot. 
HSV De Deinende Dobber:  Het meeneem limiet kan verlaagd worden naar 2 
snoekbaarzen. In principe is de DDD tegen het meenemen van snoekbaars. 
Tevens kan de minimum maat verhoogd worden naar bijvoorbeeld 50cm. 
HSV de Bears sluit zich aan bij het verhogen van de minimummaat.  
 
Karper 
De vergadering is unaniem voor het meeneemverbod op karper.  
 
NachtVISpas 
De vergadering is unaniem voor het invoeren van de nachtVISpas. 
 
Rallyvissen 
De vergadering is unaniem voor het verbod op Rallyvissen. 
 
Minimummaat snoek 
Dit punt hangt ook af van het onderdeel meenemen van snoek. Als er een 
verbod blijft is de minimum maat ook geen discussie. 
 
Meenemen van maximaal 30 zoetwatervissen groter dan 15cm 
Wordt eerst gehandhaafd.  
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Spieringtuig 
Staat alleen handhaven Friesland, echter vinden alle aanwezige verenigingen 
dat dit ook moet gelden voor het Lauwersmeer. 
 
Het stoken van vuren en barbecueën is verboden 
De vergadering is unaniem over het handhaven van het verbod. i.v.m. 
controle op de minimummaat. 
 
Er zal over bovengenoemde punten in de ALV gestemd worden. De 
aanwezige verenigingen geven aan het besluit van de ALV te accepteren.  

 
Afsluitend punt 
HSV Buitenpost geeft aan dat de standpunten alleen de standpunten zijn van 
het bestuur van de vereniging en nog niet van alle leden. In de ALV van april 
2010 zal de harmonisatie opnieuw aan de orde komen. Voor die tijd kunnen 
de verenigingen de terugkoppeling over de harmonisatie naar eigen leden 
verrichten.   
Er zal z.s.m. een voorstel richting de verenigingen gaan zodat dit op de eigen 
ledenvergaderingen behandeld kan worden. In de ALV van april 2010 zal er 
dan beslist worden over de vergunningsvoorwaarden. 
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Bijlage 4 
 
Wedstrijdcommissie 2009 
 

De wedstrijdcommissie heeft dit jaar weer een aantal federatieve 
wedstrijden, het Noord Oostelijk kampioenschap, de selectie Kust Noord 
Nederland en de finale van de Topcompetitie in samenwerking met 
Sportvisserij Nederland georganiseerd. 
Wat vooral nieuw was, waren de prijzen die, naast het eremetaal, bij de FK 
individueel en Vrije hengel waren te winnen. Dit is door de wedstrijdvissers 
zo goed ontvangen dat we daar volgend jaar mee doorgaan. 
 
Bij het FK individueel en korpsen werd er gevist op een water waar eigenlijk 
nooit een wedstrijd plaats vindt. Dit in prettige samenwerking met de 
gemeente Dongeradeel. Deze samenwerking heeft vervolgens geleid tot nog 
betere contacten met de gemeente en wellicht krijgen we er hierdoor een 
wedstrijdparcours bij. De eerste opzet is in ieder geval gemaakt. 
De wedstrijdcommissie heeft in overleg met de adviescommissie de 
toepassing van de regels versoepeld. Er is afgesproken dat we meer naar de 
wedstrijdvissers luisteren en dat de doelstelling is om meer wedstrijdvissers 
mee te laten doen aan de FK’s. Dit laatste is wellicht te bereiken door meer 
bekendheid te geven aan de selectiewedstrijden, onder andere door de 
regiovergadering te bezoeken, een flyer te verspreiden, de SportFisker en 
Het  Visblad te gebruiken en de inschrijvingen eenvoudiger te maken. 
 
Voor het volgende jaar zijn de voorbereidingen in volle gang. De datums zijn 
bekend voor de wedstrijden: 
 

• 10 april Noordoostelijk kampioenschap vrije hengel 
• 24 april Selectie Kust Noord   strandvissen 
• 15 mei FK korps en individueel  vaste stok 
• 5 juni  FK junioren    vaste stok 
• 12 juni FK vrije hengel   vrije hengel 
• 29 juni FK 55+ ( 1e wedstrijd )  vaste stok 
• 31 aug FK 55+ ( 2e wedstrijd )  vaste stok 
• 16 okt  NK strandvissen   strandvissen 

 
Daarnaast gaan we in januari een bijeenkomst organiseren voor de actieve 
verenigingen mbt de wedstrijdjeugd. Hierdoor meot er meer duidelijkheid 
ontstaan wat de opzet is van de federatieve wedstrijdcommissie.  
De wedstrijdcommissie is ook bezig met een beleidsplan dat onderdeel is van 
het federatieve beleidsplan. Daarin vermelden we onder andere als 
speerpunten: wedstrijdwateren in kaart brengen, de jeugd, verbeteringen 
van de wedstrijdwateren en aantrekken van wedstrijdcontroleurs. 
Kortom heel veel werk gedaan en nog veel meer te doen. 
 
Portefeuillehouder Jan de Bruin
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Jeugdcommissie 2009 
 
De jeugdcommissie is druk bezig geweest met een aantal zaken. Er is een 
zeer geslaagde Vis- doe- en speeldag in Dokkum in samenwerking met de 
HSV Dokkum georganiseerd. Tevens heeft  er  een succesvolle Vis- doe- en 
speelmiddag in Lollum, in samenwerking met de HSV “Ons Genoegen” 
Makkum, plaatsgevonden.  Daarnaast is  er met name door Rob den Boer 
een onderzoek gedaan naar stimuleringsprojecten bij de Friese gemeentes. 
Eveneens is er gekeken naar de opzet van en begeleiding voor de 
aangesloten verenigingen.   
Aansluitend is er door de commissie gekeken hoe zij de verenigingen verder 
kunnen helpen met het jeugdvissen. Dit door onder andere het opzetten van 
een schoolactiviteit zoals voornamelijk de vismeester Peter Bodenstaff in 
samenwerking met René Seefat doet. Ook de HSV Leeuwarden is op dat vlak 
zeer actief is.  
 
Ook proberen we de verenigingen aan te sporen om Vis- Doe- en 
speel(mid)dagen te organiseren, in samenwerking met de jeugdcommissie. 
Een draaiboek is te vinden op de website van de federatie:  
http://www.visseninfriesland.nl/jeugd/ 
 
De jeugdcommissie wil ook graag kijken naar de jeugdvergunning en de 
jeugdvispas. De commissie had graag gezien dat de leeftijden voor de 
landelijke jeugdvispas weer werd terug gezet tot en met 18 jaar. Ook zou het 
voor Friesland mooi zijn als er één prijs wordt gehanteerd door de Friese 
verenigingen.  Nu lopen deze heel ver uiteen. 
 
Voor volgend jaar wil de commissie weer dat er een aantal Vis- doe- en 
speel(mid)dagen worden georganiseerd door de verenigingen. Hiervoor 
kunnen ze zich voor aanmelden bij de federatie. De jeugdcommissie kan daar 
haar  medewerking aan verlenen in de vorm van assistentie, materiaal en 
spellen.  
Ook is er de opzet om scholenbezoek door de verenigingen verder uit te 
werken. Natuurlijk zullen we ook weer aanwezig zijn met een jeugdplein bij 
mogelijke beurzen en evenementen. 
Met name zou het mooi zijn om in samenwerking met Sportvisserij Nederland 
weer een cursus voor Jeugdbegeleider naar Frieslân te halen. Daarvoor 
kunnen geinteresseerden binnen de aangesloten verenigingen zich eveneens 
melden bij de federatie.  
 
Het kost u alleen tijd en daarvoor krijgt u veel kennis en plezier voor terug. 
 
Portefeuillehouder Johan Bove 
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Aantekeningen 
 
    
 

 
 


