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Almere, 28 mei 2017 
 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
 
 
  
Op donderdag 18 mei j.l. is tijdens de ALV van de Federatie MidWest Nederland uitgebreid gesproken 

over het inbrengen van viswater om op termijn te komen tot één landelijke VISpas: een wens van vele, 

vele sportvissers.  

 

 

Als bestuur van een verenging die al haar viswater heeft ingebracht in de Landelijke Lijst zijn wij blij 

dat het federatiebestuur dit onderwerp voortvarend heeft opgepakt. Inbrengen van viswater is statutair 

verplicht en concurrentie middels niet ingebracht viswater is onwenselijk. Sportvissers worden onnodig 

op kosten gejaagd door verenigingen die hun water (deels) niet inbrengen en dat zouden we niet 

moeten willen. Dat het federatiebestuur ervoor kiest haar handhavende taak serieus te nemen 

verdient steun, niet alleen van ónze vereniging maar van alle verenigingen! Het bestuur is door ons 

gekozen om de afgesproken taken, samen met ons, uit te voeren en het realiseren van één VISpas is 

hier een onderdeel van.  

 

 

Zo’n Landelijke VISpas komt er niet vanzelf, daar zullen de verenigingen zich zelf hard voor moeten 

maken. Dat dit niet overal doorgedrongen is werd op de afgelopen ALV pijnlijk duidelijk gezien de 

reactie van de vertegenwoordigers van de Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV). Zij dreigden 

direct uit de federatie te stappen wanneer de federatie doorging met de druk leggen op ‘inbrengen’. 

Deze vorm van chantage past echt niet binnen de discussie en de Amsterdamse 

hengelsportvereniging mag wat ons betreft deze belofte dan ook direct ten uitvoer brengen. Of zij 

hiervoor instemming van haar leden krijgt valt echter te betwijfelen, een goede 50 euro betalen en dan 

alleen in eigen water mogen vissen zal waarschijnlijk niet met gejuich ontvangen worden.  

 



HSV Ons Genoegen-Almere 
www.hsvog.nl 

 
2 

Maar ook andere verenigingen verschuilen zich liever achter de vele onduidelijke (fusie-)afspraken uit 

de vorige eeuw in plaats van dat ze samen met andere verenigingen werken aan één VISpas. Ook zij 

begrijpen niet wat de leden (die van haar en die van ons) graag willen. Lid zijn van een federatie 

betekent jezelf als vereniging conformeren aan de statuten en in dit geval het actief werken aan één 

VISpas, het betekent niet dat je op zoek gaat naar argumenten om dit juist te voorkomen. Lid zijn van 

de federatie levert je als vereniging immers ook heel veel voordelen op. Het zijn niet alleen de lusten, 

maar ook de lasten. Bovendien is van de fusie-afspraken nog steeds de rechtsgeldigheid niet 

aangetoond en is nog steeds niet helder of dergelijke afspraken boven de geldende statuten staan. 

Gelukkig zijn er ook verenigingen die wel begrijpen wat de sportvissers willen. Mooi dat een vereniging 

nog tijdens de ALV heeft aangekondigd dat nieuw verworven populair viswater per direct ingebracht 

wordt. Zo kan het dus ook en zo moet het ook! 

 

 

Samengevat: de reacties op de ALV laten duidelijk zien dat de landelijke VISpas er zeker niet vanzelf 

komt. Aan de ene kant verenigingen die in lijn met de wens van de sportvisser en in lijn met de 

geldende statuten hun viswater hebben ingebracht, aan de andere kant verenigingen die menen dat 

zij hun bestaansrecht ontlenen aan niet ingebracht viswater en dit standpunt met hand en tand willen 

verdedigen om geen leden te verliezen. Daarnaast zitten we nog met ‘droge verenigingen’ opgezadeld 

wat ook al niet bijdraagt aan die ene VISpas die we zo graag willen. 

 

 

Daarom roepen wij alle aangesloten verenigingen op om hierin gezamenlijk op te trekken en samen 

de ambitie om te komen tot één VISpas te realiseren. Het komen met voorstellen, het uitoefenen van 

gepaste druk, de discussie aangaan, proberen andere verenigingen te overtuigen óók hun viswater in 

te brengen, begrip hebben voor elkaars positie, je stem te laten horen op de ALV (kom en praat mee!) 

en het federatiebestuur hierin ondersteunen is namelijk in ons aller belang. De federatie roepen we op 

om op de komende extra ALV, waarin de leden van de ‘Commissie van Beroep’ worden gekozen, 

wederom het inbrengen van viswater op de agenda te zetten, haar voortvarende aanpak m.b.t. 

inbreng viswater te continueren, transparant richting verenigingen te zijn en de verenigingen met 

regelmaat te informeren over acties, ontwikkelingen en vorderingen. 

 

 

Daarnaast vragen wij het federatiebestuur de problematiek van de ‘droge verenigingen’ op te pakken, 

oplossingen te bedenken om hun bestaansrecht te continueren maar de verkoop van VISpassen door 

deze verenigingen zo snel mogelijk, liefst nog eind van dit jaar, te staken.  

 

Ook de overige federatiebesturen willen wij oproepen zich hard te maken voor één VISpas. Maak dit 

onderwerp bespreekbaar onder uw leden en voer de handhavende taak ook uit!  
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Voor Sportvisserij Nederland hebben wij ook een welgemeend advies. Zoek voor VISTV alleen 

locaties uit die in de landelijke- of federatieve lijst zijn opgenomen en benader alleen verenigingen die 

al hun water hebben ingebracht. Neem geen programma’s op bij niet ingebracht viswater zoals dat het 

afgelopen seizoen meermaals gebeurd is. Promoot geen verenigingen die niet meewerken aan de 

grootste wens van de sportvissers en dus ook niet meewerken aan uw eigen beleid, dat vinden wij de 

wereld op zijn kop. Ook willen wij er op aandringen om eigen medewerkers geen toestemming te 

geven mee te werken aan promotiespotjes van verenigingen die geen viswater willen inbrengen. Wij 

verwachten van SVN een gezonde kritische houding die uit te leggen is aan alle leden, dat 

medewerkers reclame maken voor een vereniging die niet meewerkt aan het beleid van zijn eigen 

werkgever past hier absoluut niet in. 

 

 

Het bestuur van de HSV Ons Genoegen-Almere nodigt u allen uit te reageren op bovenstaande 

oproep, wij gaan graag met u allen in gesprek en/of discussie. Als u als inbrengende vereniging 

samen met ons op wilt trekken dan bent u van harte welkom. Samen zoeken we naar mogelijkheden 

want alleen samen komen wij verder.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur van HSV Ons Genoegen-Almere. 

https://www.youtube.com/watch?v=QzqGKVwbq5s
https://www.youtube.com/watch?v=QzqGKVwbq5s

