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Regio ……… 

1. Opening 

2. Mededelingen 
Loodvrij vissen -  Vissen met ouderen - Fisk&Wetter – Monitoring 2019 - Boottocht 2019 - …… 

3. ‘Organisatie van de hengelport in Nederland’ 
Landelijk niveau:  

 Initiatieven organisatie toekomstbestendig maken  

 Organisatie-Ontwikkelgroep (SVN en Federaties) 

 Mulier onderzoek HSVn 

Regionaal niveau: 

 Ontwikkelingen Sportvisserij Fryslân 

 Samenwerking met HSVn versterken 

 

   PAUZE 

4. Sportvisserij op de kaart 

5. WVTTK 

6. Sluiting 
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 Loodvrij vissen    

 Vissen met ouderen  

 Fisk&Wetter  

 Monitoring 2019  

 Boottocht 2019  

 Vanuit de HSVn 

 …………………… 
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Toelichting 1 

Dec 2017 extra ALV Sportvisserij Nederland; “opdracht tot verder onderzoek”. 

Enkele conclusies:  

• Sportvisserij gaat goed, maar kan beter cq efficiënter  

• Is de organisatie toekomstbestendig en toegerust op toekomstige uitdagingen? 

 

Vervolg 

• SVN-werkgroep ingesteld 

• Inzet extern bureau ‘Hiemstra & De Vries’   

• Vervolggesprekken voor SVN & Federaties, aug/sept 2018 

• Rapport ‘Toekomst van de hengelsport’, okt 2018  
 

SVN & Federaties zien urgentie  

1. Samenwerking te versterken  

2. Toekomstbestendige vernieuwing bestuursstructuur  
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Toelichting 2 

Vervolgtraject 

2 procesbegeleiders:  

 Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht  

 Berend Rubingh, adviseur verandermanagement 

 

Plan van aanpak goedgekeurd door bestuur 

  

Voorbereidingsfase 

 Inventariseren en definiëren uitgangspunten  

 Aanvullende interviews/informatiebijeenkomsten (Federaties & enkele HSVn) 

 Enquête bij alle HSVn (1e helft mei) 
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Toelichting 3 

Doel  

In  ALV van SVN vast te stellen welke wenselijke/noodzakelijke 

veranderingen plaats moeten vinden in besturing en inrichting.  

  

 Alleen uitgangspunten 

 Bijdrage HSV in proces is belangrijk 

  

Gestart op Themadag Toekomst sportvisserij: 

Zaterdag 22 juni  

Papendal 
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Toelichting 4 

• ALV van SVN op 22-06 een Intentieverklaring aangenomen: 

Sportvisserij in Nederland: slagvaardiger, daadkrachtiger, eenduidiger en 
toekomstbestendiger te maken, zodat optimaal belangen en behoeften 

sportvisser in Nederland worden gediend. 

  

• Inmiddels Organisatie Ontwikkel Groep (OOG) ingericht. 
Bestaande uit aantal bestuurders en aantal medewerkers. 
Betrokkenheid en communicatie met HSVn over processtappen en 
inhoud essentieel.   
 

 Uiteindelijk doel:  

Voorstellen naar ALV om de organisatie te versterken  

(organisatie en bestuurlijk).  
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Mulier onderzoek 

• Primair doel:  
In kaart brengen waardering van HSVn &  

dienstverlening en ondersteuning Federaties en SVN 
 

• Deelname landelijk niveau 400 HSVn - Fryslan 22 HSVn 

• Waardering Friese HSVn dienstverlening:  
Goed: Verbeteren visstand of viswater; organisatie activiteiten jeugd,  
controle langs waterkant, juridische zaken, organisatie activiteiten 
leden en ledenwerving 
Slecht: Werven bestuurders/vrijwilligers 

• Conclusies en aanbevelingen 
 - Meer duidelijkheid, contact en democratische vernieuwing 
 - Meer aandacht aan ondersteuning kleine HSVn 
 - Inspelen op behoefte aan ondersteuning HSVn 
 - Duidelijkere positionering hengelsportorganisaties 
 - Invoeren democratische initiatieven 
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Ontwikkelingen Sportvisserij Fryslân  

Sv Fryslân vindt het belangrijk dienstverlening en  

ondersteuning aan HSVn te optimaliseren. 

Inrichting 

• Medewerkers: onze professionals en zorgen voor dienstverlening en 

ondersteuning. 

• Bestuur: vrijwilligers ; zorgen voor beleidskeuzes, uitvoering en bewaking. 

 

Praktische invulling 

• DB (eens per maand) en AB (eens per kwartaal) 

• Kantoorcoördinator: verbinding tussen bestuur en medewerkers  

• Medewerkers zorgen voor uitvoering. 
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Ontwikkelingen Sportvisserij Fryslân  

• Communicatie (SVF en leden, sportvissers en externe partijen) 

 - Dagelijks van 9 tot 13 uur kantoor toegankelijk en telefonisch   

      bereikbaar via 0566 624455. 

 - HSVn eventueel rechtstreeks met regio-coördinator via mobielnummer. 

  

• Functie regio-coördinator 

 - Eerste aanspreekpunt voor HSVn in bepaalde regio;  

  Albertje: regio Zuid/Oost - Pyt: Noord/Oost - Tamme: West 

 - Alle thema’s op gebied van sportvisserij kunnen worden aangekaart.  

 - Kan coördinator vraag niet beantwoorden dan naar  

     collega van SVF of SVN. 

 - Coördinator bewaakt dat vraagsteller bericht krijgt. 
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Sportvisserij Fryslân 

Juristen 

Verenigings- 
ondersteuning, 

vislessen, SOK & 
cursussen 

Sportvisserij 

Nederland 

Belangen-

behartiging 

Juridische vragen 

(visrecht, fusie, 

schade, etc.) 

Promotie, jeugd, 

viswaterbeheer, 

bestuurlijke zaken 

Contact 

gemeente, 

dierenwelzijn, 

voorzieningen 

Onderzoek & 

Advisering 

Onderzoek 

viswater, visstand,  

VISpas 

+ Ledenservice 

Leden-

administratie 

 

Sportvisserij 

Fryslân  

 

en de Friese hengelsportverenigingen 
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Regio-coördinatoren 

Taken en specialisaties 

Albertje 

Regio Z/O 

Pyt 

Regio N/O 

Sportvisserij 

Fryslân 

 

Kantoorcoördinat

or & 

Financiën  

 

Tamme 

Regio West 

Jeugd & Ouderen 

 

Voorlichting & 

Promotie  

Wedstrijden 

Voorzieningen 

Controle 

Jarno 

VBC 
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Kantoorcoördinator – Financiën – Jeugd & Ouderen  

Kantoor coördinator 

• Aanwezig bij DB en AB + voorbereiden vergaderingen 

• Coördineren, prioriteren en planning werkzaamheden op kantoor 

• Personeelszaken 
 

 
Financiën 

• Inrichting en onderhoud financiële administratie 

• Realisatie begrotingen i.o.m. de penningmeester 

• Vergunning verstrekking 

• Subsidies aanvragen 

• Verzekeringszaken 

• Wedstrijdbetalingen 
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Kantoorcoördinator – Financiën – Jeugd & Ouderen  

Jeugd 

• Aanvragen Vislessen verwerken 

• Aanspreekpunt voor de Vismeesters 

• Materialen voor de Vislessen 

• Jeugdraad 

  

Ouderen 

• Contactpersoon ‘Samen Vissen’ 

• Inventariseren bestaande activiteiten van de HSVn 

• Inventariseren geïnteresseerde HSVn 

• Ondersteuning 
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Voorzieningen – Controle & Handhaving 

Voorzieningen 

• Sportvisserij op de Kaart 

• Ondersteuning HSVn 

• Aanleg voorzieningen:  
  van initiatief tot realisatie  

 

Controle & Handhaving 

• Ondersteuning controleurs en BOA’s 

• Contact met organisaties 
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Voorzieningen – Controle & Handhaving 

Visrechten 

• VISplanner 

• Benaderen watereigenaren 

• Bijhouden overeenkomsten 

 

Zeevisserij  

• FK Kustvissen 

• Noordelijke Selectiewedstrijd 
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Voorlichting & Promotie - Wedstrijden 

Voorlichting & Promotie 

• Interne & externe communicatie 

• Beheer website en andere Social media 

• Redacteur Fisk&Wetter & HVB/F&W regio-editie 

• Ondersteuning HSV bij promotionele activiteiten 

Wedstrijden 

• Ondersteunen Wedstrijdcommissie 

• Coördineren Friese Kampioenschappen 

• Coördineren Friese deelname  aan NK’s 

• Ondersteuning Wedstrijdcoach / Team Fryslan 

• Beheren VisWedstrijdRegistratieProgramma 
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Invoegen 

Jarno 
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Adviseur Sportvisserijzaken VBC 

 

Sportvisserij Fryslân; 1 dag/week  
Sportvisserij Oost-Nederland ; 4 dgn/week 

Taken Sv Fryslân:  

• Secretaris VBC de Friese Boezem  

• Secretaris VBC Lauwersmeer 

Inhoud:  

• Plannen van de vergaderingen en bijeenkomsten  

• Notuleren tijdens de vergaderingen 

• Uitwerken vraagstukken vanuit de vergadering/sportvisserij 

• Administratie van de Bijvangstenregeling 

• Opstellen Visplan   

 



25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Uitgevoerde Ambitiescan 

Belangrijkste resultaten: 

 Betere relatie met eigen gemeente 

 Jeugdwedstrijden 

 Jeugdpromotie/vislessen 

 Beter bezochte ALV 

 Bestaande kader uitbreiden 

 Leden activiteiten verhogen 

 Positief in het nieuws 

 Bevisbaarheid 

 Schoonmaak/Himmeldag 

 Vrijwilligersdag 
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Regiobijeenkomsten 2016 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Stand van zaken 

20 

Vragen/discussie 

Bespreken toegestuurde formulier met  

13 vragen Ambitiescan 
 
 

 Wat hebben we samen bereikt in het realiseren van onze ambities? 

 

 Welke concrete stappen zijn gezet en welke doelen zijn bereikt? 

 

 Wat hebben HSV-en in 2020 nodig om gestelde doelen te bereiken? 

 

 



100% AFBEELDING + TITEL 2 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

Korte pauze 
Vertoning VIS TV XL Jeugddag 

Leeuwarden’ 



TITEL SLIDE 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

  

  4 Sportvisserij op de kaart 
Toelichting Tamme & Bert 



50% TEKST + 50% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Sportvisserij op de Kaart 

23 

Elke wijk of dorp zijn eigen VISparel! 

Kleinere, afgesloten wateren in en nabij de bebouwde kom 
zijn van groot belang voor:  

 Jeugd 

 Recreatievissers (“mooi weer vissers”) 

 Oudere en minder valide sportvissers 

 

Maar zijn ook de visitekaartjes van de sportvisserij! 

 Hier maken kinderen kennis met het vissen 

 Hier leren kinderen vissen 

 Hier laat je zien wat je de maatschappij te bieden hebt: 

 Een mooie, schone omgeving voor de hele wijk/dorp 

 Vissen met ouderen 

 Vissen met minder validen 

  



100% TEKST 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Factsheets 

24 

• Visrechtsituatie 

• Ecologie & milieu 

• Visstand 

• Sportvisserijgebruik 

• Knelpunten en maatregelen 

 

Wij helpen jullie hierbij! 

Voor het belangrijkste viswater per woonkern 



25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Sportvisserij op de kaart 
In Fryslan 
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3.077 niet KRW-wateren > 500 m2 

1.188 in of bij de  bebouwde kom (39%) 

--------------- 

774 wateren > 0,3 ha 

347 in of bij bebouwde kom (45%) 

Als de verenigingen het water in 
beeld brengen, zetten wij het namens 
jullie op de kaart voor: 

 Federatie 

 Waterschap  

 Gemeenten 

 

Wie deed of doet alsnog mee? 

Wat zijn jullie ervaringen? 

Wat is nog nodig? 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

SOK Fryslân  

26 

Waar staan we nu? 

11 prachtige beheerplannen. Nu van plan naar uitvoering  

 

Behaald in 2018 - 2019 

 Karpers uitgezet in Buitenpost 

 Goede gesprekken en toezeggingen vanuit de gemeenten  

 

 Wat hebben de HSVn met de plannen gedaan? 

 



50% TEKST + 50% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

En nu? 

27 

Wat kunnen we in 2020 behalen?  

In gesprek met gemeenten waar dat nog niet gebeurd is. 

 

 Maailocaties afspreken – vrijwilligers werven 

 Maaibeleid gemeenten afstemmen  

 In kaart brengen gewenste nieuwe voorzieningen 

 Karperuitzet in kaart brengen en waar mogelijk  
meenemen in najaarsuitzet 

 

Samen kunnen we de aangewezen  

wateren héél mooi maken! 

 

  



100% AFBEELDING + TITEL 2 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 
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7 Rondvraag 



AFSLUITING 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

  

  

Bedankt voor uw aandacht 


