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‘Fisk & Wetter’; Voorstel ALV 22 september 2020 
 

Inleiding 

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 werkgroepleden:  
• 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 

 
Op Algemene ledenvergadering d.d. 7 mei 2019 is het volgende advies cq 

voorstel aangenomen (zie bijlage 1): 
1. Er zal een Lezersonderzoek plaatsvinden.  

2. De Werkgroep gaat onderzoeken wat de mogelijke 

alternatieven zijn om te communiceren met de leden.  

3. In 2020 zal de verschijningsfrequentie van F&W 

teruggebracht worden van viermaal naar tweemaal.  

 

Vervolgens heeft de Werkgroep F&W de geformuleerde opdrachten 
uitgewerkt. Hierbij werd men ondersteund door Onno Terlouw, hoofd 

Communicatie Sportvisserij Nederland. 
Door omstandigheden hebben Jan Grijpstra en Folkert Reitsma, in het 

vervolgtraject, niet actief deel kunnen nemen aan de Werkgroep. 
Door het overlijden van voorzitter Harrie Holtman ( 9 maart 2020) heeft 

Pieter de Vries vanaf dat moment de rol als voorzitter van de Werkgroep 
overgenomen. 

 
Acties t.a.v. ‘Voorstel ALV 2019’ 

 
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. 
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Voor bovengenoemde lezersonderzoek is het bureau ‘consultants & 
onderzoekers Partoer’ uit Leeuwarden ingeschakeld. Na goedkeuring van 

de offerte (zie bijlage 2) is het Lezersonderzoek samengesteld en 

aangekondigd via de verschillende media. Alle Friese sportvissers met een 
bij Sv Frl bekend emailadres hebben op 30 oktober 2019 een Nieuwsbrief 

(zie bijlage 3) ontvangen (herinnering op 20 november 2019) met daarin 
het verzoek om de enquête in te vullen. De Vragenlijst werd toegankelijk 

via een ingevoegde link.  
 

Op basis van de verzamelde data is het ‘Rapport Fisk&Wetter’ (zie bijlage 
4) samengesteld en als zodanig besproken in de Werkgroep F&W. 

Vervolgens is het definitieve Rapport voorgelegd aan het Algemeen 
Bestuur van Sportvisserij Fryslân op 4 maart 2020. 

De opzet was om de uitkomsten vervolgens te bespreken tijdens de regio-
bijeenkomsten in het voorjaar 2020. Door het plotselinge overlijden van 

voorzitter Harrie Holtman en de situatie rondom Corona moest er worden 
afgezien van deze opzet en is er voor gekozen om het geheel als 

agendapunt op te voeren op de ALV 2020. 

 
Aangezien het een zeer uitvoerig rapport betreft formuleren we hier de 

belangrijkste uitkomsten: 
 Er zijn in totaal 822 leden die hebben meegedaan aan het 

onderzoek. 
 97 procent is man (796) en 3 procent is vrouw (26). 

 Een groot deel (65 procent; 537) is 11 jaar of langer lid/heeft 
VISpas. 

 Verspreiding over het aantal keren dat wordt gevist is over de 
categorieën redelijk gelijk, waarbij 19 procent (158) minder dan zes 

keer vist en 19 procent (160) meer dan 50 keer vist. 
 58 procent (475) is recreatief visser en  

51 procent (422) is roofvisser.  
Vliegvisser is de kleinste groep (6 procent; 49). 

 68 procent (557) leest de Fisk&Wetter altijd,  

18 procent (149) regelmatig en  
3 procent (21) nooit. 

 Hierbij leest 74 procent (608) het hele magazine. 
 Het algemene oordeel is goed (71 procent; 586). 

 66 procent (540) vindt dat het magazine vaak genoeg verschijnt en  
30 procent (250) vindt dat het blad vaker mag verschijnen. 

 96 procent (786) wil het blad in de toekomst blijven ontvangen en  
74 procent (608) zou het magazine missen als het stopt. 

 
In de bijlage 4 vindt u het volledige en definitieve ‘Rapport Fisk&Wetter’.  

In de bijlage 4A vindt u de samenvatting van de uitkomsten. 
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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. 

 
Er zijn in de afgelopen periode verschillende contacten gelegd met 

mogelijke ondersteunende partijen (bv Omrop Fryslân, Podium TV, Visit 
Fryslân, Tangram Media) om informatie en ideeën uit te wisselen. 

Ook zijn er reeds enkele stappen ondernomen in de vorm van meerdere 
uitzending bij ‘VISTV’ en ‘VISTV XL’. Met name medewerker Tamme Smit 

speelt hierin een actieve rol. Ook heeft hij reeds ruime ervaring op het 
gebied van YouTube en Vlogs. 

De Werkgroep is er van overtuigd dat de genoemde kanalen een goed 
alternatief bieden om te communiceren met de Friese sportvissers.  

 
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. 

 
Op de redactiebijeenkomst dd. 4 september voor Fisk&Wetter 4-2019 is 

bovenstaande besproken. Tevens is er een speciale bijeenkomst geweest 
op 16 december met de deelnemende F&W-HSVn over de eerste 

uitkomsten van het lezersonderzoek, de stand van zaken en de 
verschijningsdata in 2020.  

Op verzoek van de ruime meerderheid van de deelnemende HSVn is er 
gekozen voor de volgende verschijningsdata: 

 
 F&W 1-2020 verschijnt op 21 februari 

 F&W 2-2020 verschijnt op 22 augustus 

 

Beide nummer zijn ondertussen naar tevredenheid van eenieder 
verschenen.  

Op de website www.visseninfriesland/F&W kunt u F&W 1 & 2 inzien. 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 



VOORSTEL F&W; ALV 22 SEPT SPORTVISSERIJ FRYSLÂN 

 

Agendapunt 7 ALV 22 september 2020 

 
Voorstel F&W  

Op basis van de uitkomsten van het Lezersonderzoek en de ervaringen in 

2020 stelt het Bestuur van Sportvisserij Fryslâ, n.a.v. advies van de 
Werkgroep F&W, het volgende voor: 

 
1. Handhaving verschijningfrequentie ‘Fisk&Wetter’ op 2x per jaar. 

2. Handhaving bijdrage SV Fryslân á 40 cent per lid/jaar*.  
3. Het vrijkomend budget (door de reducering in de bijdrage aan F&W 

á € 0,35 F&W-lid/jaar) door Sv Fryslân te laten besteden in de 
communicatie aan de Friese sportvisser via de moderne, 

alternatieve media (YouTube, Vloggen, Instagram, LinkedIn, Twitter, 
VISTV, …) 

4. Advies aan de deelnemende F&W HSVn om ook het bij hen 
vrijkomende budget van F&W** te besteden aan alternatieve 

vormen van communicatie. 
 

* Reducering t.a.v. 2019 a €0,75 per lid/jr naar €0,40 per lid/jaar. 

** Reducering kosten t.a.v. 2019 a € 2,85 naar €1,40 per lid/jaar           
 

 
 


