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1 Inleiding

Sportvisserij Zuidwest Nederland, hierna SZWN, behartigt de belangen van de 
hengelsportverenigingen en daarmee de sportvissers in haar werkgebied. Allerlei 
ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving zoals individualisering, informatisering, 
internationalisering en intensivering hebben uiteraard ook hun weerslag op onze organisatie. 

Partners in een gezin hebben veelal beiden een werkkring, zodat zij hun visactiviteiten en 
eventueel vrijwilligerswerk, zeker als zij kinderen hebben, moeten inpassen in hun volle 
agenda. Zo lijkt men minder geneigd te zijn mee te doen aan wedstrijdcompetities of langdurig 
als vrijwilliger actief te zijn. Ook de binding met een vereniging is minder vanzelfsprekend. 
Bovendien “verkleurt” en “vergrijst” de samenleving. 

Al deze ontwikkelingen hebben uiteraard ook hun weerslag op onze organisatie en uitoefening 
van de sportvisserij, maar bieden nu en in de toekomst ook kansen.
Vooral op korte termijn zijn de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000, 
maar zeker ook het opstellen van beheer- en visplannen in het kader van het nieuwe 
binnenvisserijbeleid van directe invloed op de uitoefening van de sportvisserij. 

Beleid maken in een dynamische omgeving, is 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, meerjarenaanpak is daarvoor de aangewezen weg. Daarom is 
gekozen voor een beleidswerkplan (BWP). SZWN presenteert in dit beleidswerkplan haar visie 
en aanpak voor de periode 2010 – 2014. Jaarlijks zal de begroting worden gekoppeld aan de 
jaarplannen welke worden opgesteld vanuit dit beleidswerkplan. 

De hoofddoelstellingen zoals geformuleerd in de statuten van SZWN vragen om een brede 
aanpak die zich niet laat vangen door commissies en/of werkstructuren. De indeling van dit 
beleidswerkplan is daarom gebaseerd op de hoofddoelstellingen en niet op de bestuurlijke 
structuren. Op basis van de doelstellingen van het beleidswerkplan zal het bestuur - 
ondersteund door beroepskrachten, commissies en werkgroepen – de uitvoering ter hand 
nemen. 

Leeswijzer
In het werkplan wordt in hoofdstuk 2 omschreven wat de missie, de visie en de doelstelling is 
van SZWN. Hoofdstuk 3 beschrijft de prioriteiten voor de komende periode, zoals die naar voren 
zijn gekomen tijdens de werkplanbijeenkomsten. In hoofdstuk 4 worden de doelstellingen en 
de concrete resultaten omschreven. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 stilgestaan bij de wijze van 
uitvoering van het beleidswerkplan.
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2 Missie, visie en doelstellingen van Sportvisserij Zuidwest 
Nederland

2.1 Inleiding, typering van de sportvisserijsector
SZWN is de federatieve vereniging die de belangen behartigt van de 263 aangesloten 
hengelsportverenigingen in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Ruim 134.000 individuele 
sportvissers zijn via de hengelsportverenigingen aangesloten. Er is dus sprake van een 
omvangrijke achterban. De zeehengelsport wordt landelijk beoefend door ruim 600.000 
mensen, waarvan een substantieel deel vist aan de kust van Noordwijk tot en met Zeeuws-
Vlaanderen. 
De sportvisserijsector is daarmee in Zuidwest Nederland een belangrijke partij binnen de 
recreatieve sector. De sportvisserijsector in heel Nederland genereert jaarlijks een omzet van 
700 miljoen euro en biedt aan 3000 mensen werkgelegenheid.

Binnen de sportvisserijsector zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden, zoals de 
recreatievisser, de wedstrijdvisser, de karpervisser, snoekbaarsvisser en de vliegvisser. We 
zouden echter net zo goed indelingen kunnen maken op basis van bijvoorbeeld leeftijd of 
mobiliteit. Aangezien iedere doelgroep zijn eigen wensen heeft, is dit een belangrijk gegeven 
voor de verdere uitwerking van het beleidswerkplan.

De sportvisserijorganisatie in Nederland is juridisch gestructureerd op drie niveaus. Het 
belangrijkste niveau is dat van de hengelsportverenigingen. Op dit niveau zijn de individuele 
hengelaars verenigd en vinden de meeste activiteiten plaats. Een deel van de sportvissers stelt 
naast het vissen ook een gezellig verenigingsleven op prijs. Door het lidmaatschap van een 
hengelsportvereniging die aangesloten is bij SZWN krijgen de sportvissers de landelijke VISpas 
die hen recht geeft op het vissen in de Landelijke en Federatieve lijst van viswateren. De 
meeste hengelsportverenigingen huren lokaal water terwijl de regionale federaties het visrecht 
van de grotere (staats-)wateren huren. SZWN is verantwoordelijk voor het regionaal /
provinciaal sportvisserijbeleid en de belangenbehartiging op dit niveau. Zij onderhoudt hiertoe 
contacten met regionale en provinciale overheden en instanties. De beroepskrachten van 
SZWN zijn in belangrijke mate ondersteunend aan de hengelsportverenigingen. SZWN is lid 
van Sportvisserij Nederland welke, namens alle rechthebbenden die viswater in de Landelijke 
lijst van viswateren hebben ingebracht, de Vispas uitgeeft. Sportvisserij Nederland behartigt 
op landelijk en internationaal niveau de sportvisserijbelangen, faciliteert internationale 
wedstrijdvissers en organiseert wedstrijden. Zij heeft de beschikking over een werkorganisatie 
waarin specialisten op allerlei gebied werkzaam zijn. Deze specialismen worden benut door 
federaties en hengelsportverenigingen.

2.2 Missie Sportvisserij Zuidwest Nederland
In Nederland kan iedere aangesloten sportvisser met één document in alle (regionale) wateren 
vissen. Deze wateren zijn goed toegankelijk en bereikbaar, de visstand is duurzaam, gezond en 
gevarieerd, zodat elk type sportvisser hier met plezier kan (blijven) vissen. 

De sportvisserij in Zuidwest Nederland is goed georganiseerd en is daardoor én door het grote 
aantal leden een maatschappelijke organisatie van betekenis.

2.3 Visie Sportvisserij Zuidwest Nederland
Om de missie te vervullen is een visie nodig die gedragen wordt door Sportvisserij Nederland, 
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federaties, overkoepelende specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen. Uitgangspunt 
is dat alle organisatielagen gezamenlijk moeten inzetten op de hoofddoelstellingen, omdat 
alleen dan zoveel mogelijk kan worden gerealiseerd.

De visie, ofwel de manier waarop SZWN haar missie wil bereiken is gebaseerd op vier 
uitgangspunten:

de sportvisser staat centraal;- 
binnen de Sportvisserij wordt sterker samengewerkt;- 
samenwerking binnen visstandbeheercommissies / professionalisering van de - 
sportvisserijvertegenwoordiging;
een proactieve en reactieve bijdrage. - 

De sportvisser staat centraal
In de missie van SZWN staat de sportvisser centraal. Het liefst heeft de sportvisser een 
praktisch, betaalbaar en eenvoudig verkrijgbaar visdocument, waarmee men met zo min 
mogelijk beperkingen in zoveel mogelijk wateren kan vissen.
Met dit als uitgangspunt is er binnen de gehele sportvisserijsector op dit onderdeel alleen al een 
gemeenschappelijk belang voor samenwerking en onderhandeling. Dit belang - het belang van 
de sportvisser - zal in elke discussie het leidend motief zijn.

Sterker samenwerken binnen de sportvisserijketen
Uitgangspunt is dat alle organisatielagen gezamenlijk inzetten op dezelfde doelen en dat de 
verantwoordelijkheden en de organisatiestructuur passend zijn. Het is daarom belangrijk om 
de samenwerking tussen de regionale en landelijke organisaties te verstevigen. Minstens zo 
belangrijk is het om de hengelsportverenigingen te versterken, door b.v. te bevorderen dat 
vooral kleinere verenigingen hun krachten gaan bundelen. Zij binden immers de individuele 
sportvisser. Belangrijk punt hierbij is bovendien dat er duidelijkheid is over de gewenste 
visrechtensituatie. Om dit te realiseren wordt een gezamenlijk traject opgestart, waarbij 
verenigingen en SZWN elkaar stimuleren om in ieder geval regionale wateren uit te wisselen. 

Samenwerken binnen visstandbeheercommissies / professionalisering van de 
sportvisserijvertegenwoordiging
Er dient nadrukkelijk met de waterbeheerders samengewerkt te worden op ambtelijk 
en politiek niveau ten behoeve van het tot stand brengen en in stand houden van een 
(geografisch) gevarieerde visstand. Aangezien het tegenwoordig bij het waterbeheer 
om complexe vraagstukken gaat is belangenbehartiging door specialisten gewenst. 
Visstandbeheercommissies spelen hierin een belangrijke rol. In alle regionale VBC’s binnen 
ons werkgebied zal een beroepskracht SZWN vertegenwoordigen. Door deelname aan VBC’s 
kan bovendien de samenwerking richting HSV’s en Sportvisserij Nederland verder verbeterd 
worden.

Een proactieve en reactieve bijdrage 
Toegankelijkheid en bereikbaarheid van wateren en het behoud van een goede visstand staan 
onder druk vanwege ondermeer natuurontwikkelingsprojecten en Natura 2000-processen. 
Hoewel SZWN een uitgebreid netwerk heeft is het niet vanzelfsprekend dat rekening gehouden 
wordt met de hengelsportbelangen. Belangenbehartiging vraagt meer dan ooit om een 
proactieve houding. Daar waar het gaat om wateren waar SZWN de visrechten huurt, wordt 
een actief visserij- en visstandbeheer georganiseerd met waar nodig ontplooiing van eigen 
initiatieven. 
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2.4 Doelstellingen
De volgende doelstellingen van SZWN zijn b.v. direct afgeleid van de statuten en zijn te 
herkennen in de missie van SZWN:

het behouden en verkrijgen van het recht om te mogen vissen in zoveel mogelijk wateren 1. 
in zuidwest Nederland;
het streven naar aantrekkelijke, natuurlijke, gevarieerde en duurzame visstanden in de 2. 
wateren van zuidwest Nederland, die interessant zijn voor de verschillende vormen van 
hengelsport;
een goede bereikbaarheid en bevisbaarheid van de viswateren in zuidwest Nederland.3. 

Realisatie van deze doelen is mede afhankelijk van de medewerking van derden. Een duidelijke 
identiteit en een positief imago dragen bij aan de uitvoering van de belangenbehartiging 
voor “visser en vis”. Voor het uitoefenen van een degelijke en effectieve belangenbehartiging 
voor de sportvisserij is het gewenst om een goede achterban te hebben. Een grote en goed 
geïnformeerde achterban is een enorm machtsblok en biedt  armslag voor het realiseren van 
de doelstellingen. Een grote achterban maakt het bovendien mogelijk met een relatief laag 
kostenniveau de belangenbehartiging en dienstverlening op een hoog niveau te hebben en 
houden. Werken aan de zichtbaarheid en imago van de sportvisserij en het vergroten van de 
achterban kan daarom tevens als een hoofddoelstelling beschouwd worden:

Het werken aan herkenbaarheid en zichtbaarheid en het imago van de sportvisserij en 4. 
het vergroten van de achterban.

De vijfde doelstelling is het realiseren van een optimale samenwerking tussen de drie 
organisatieniveaus van de totale sportvisserijorganisatie. Dit betekent dat bij activiteiten de 
vraag gesteld moet worden wie wat doet. SZWN heeft specifiek als taak om ondersteuning te 
bieden aan aangesloten verenigingen. De hoofddoelstelling is derhalve:

Ondersteuning van verenigingen.5. 
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3 Prioriteiten voor de periode 2010 - 2014: uitkomsten 
werkplanbijeenkomsten

3.1 Inleiding
Het doel van de hengelsportorganisatie in Nederland is om de belangen van de sportvissers te 
behartigen. Hierbij is het belangrijk om adequaat in te spelen op de wensen van de sportvisser 
en daarbij te anticiperen op de ontwikkelingen in de samenleving. In de ALV van 2009 hebben 
de leden gevraagd om meer betrokken te worden bij het opstellen van het beleidswerkplan. 
In januari 2010 zijn daarom zes regionale werkplanbijeenkomsten georganiseerd voor alle 
aangesloten hengelsportverenigingen waarbij de vijf doelstellingen besproken zijn. Hierbij 
is de gelegenheid geboden aan de aangesloten hengelsportverenigingen om aan te geven 
welke doelstelling volgens hen het meest belangrijk is voor SZWN. Tevens is per doelstelling 
geïnventariseerd welke concrete wensen er zijn om deze doelen te realiseren. Deze concrete 
wensen komen aan de orde in hoofdstuk 5 “activiteiten”. In dit hoofdstuk wordt de rangschikking 
en de onderbouwing van de vijf hoofddoelstellingen kort besproken. De rangschikking is 
vervolgens mede leidend geweest in het benoemen van de speerpunten voor de planperiode 
2010 – 2014.

3.2 Uitkomst werkplanbijeenkomsten in volgorde van belangrijkheid
Op basis van de werkplanbijeenkomst zijn de hoofddoelstellingen als volgt gerangschikt op 
basis van belangrijkheid:

het streven naar aantrekkelijke, natuurlijke, gevarieerde en duurzame visstanden in de 1. 
wateren van zuidwest Nederland, die interessant zijn voor de verschillende vormen van 
hengelsport zowel op het zoute als op het zoete;
het behouden en verkrijgen van het recht om te mogen vissen in zoveel mogelijk wateren 2. 
in zuidwest Nederland;
een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de viswateren in zuidwest Nederland;3. 
Werken aan imago en zichtbaarheid van de sportvisserij en het vergroten van de 4. 
achterban;
Ondersteuning van verenigingen.5. 

Ad 1:
Algemeen is de constatering dat de visvangsten sterk afnemen zowel op het zoute als op het 
zoete. Genoemde oorzaken kunnen ondermeer zijn, de vele stuwen, gemalen en kunstwerken, 
onttrekkingen door de beroepsvisserij en specifiek voor het zoete water de aalscholvers. Zeker 
niet in de laatste plaats wordt de afname van de voedselrijkdom van het water als oorzaak 
gezien van de afnemende vangsten. Opvallend zijn de positieve verwachtingen die men heeft 
van het te voeren overheidsbeleid, dat visserij in de binnenwateren alleen kan plaatsvinden 
op basis van een Visplan. Het wordt gezien als middel om sturing te geven aan een duurzaam 
visserij en visstandbeheer, waarbij voldoende vis gevangen kan worden. 

Ad 2: 
De gemiddelde sportvisser wil graag in zoveel mogelijk wateren kunnen vissen en wil daarom 
zoveel mogelijk wateren in de Landelijke of Federatieve Lijst van Viswateren. Ook blijkt dat 
in natuurgebieden de verhuur van visrecht/looprecht onder druk staat. De natuurbeherende 
instanties en/of sommige (semi-)overheden lijken van mening dat de sportvisserij verstorend 
is voor de natuur. Sportvisserij is echter een vorm van natuurbeleving die prima ingepast 
kan worden in natuurgebieden! Gemeenten blijken soms een geheel eigen koers te volgen 
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als het om visrecht gaat: Soms wordt het visrecht niet verhuurd of geven gemeenten zelf 
toestemmingen uit.

Ad 3:
De genoemde problemen en wensen binnen dit thema zijn zeer divers. Duidelijk is wel 
dat toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de grote rivieren als een probleem wordt 
ervaren. Dit heeft ondermeer te maken met in bepaalde gevallen de aanwijzing tot 
natuur- vogelbeschermingsgebieden. Verder wordt meermalen aandacht gevraagd voor 
de bereikbaarheid van viswateren (b.v. overstapjes bij afrasteringen) voor ouderen en 
mindervaliden. Dit is zowel een aandachtspunt voor de zeehengelsport als voor de sportvisserij 
op de binnenwateren.

Ad 4:
SZWN is volgens de aangesloten leden toch nog onvoldoende zichtbaar. 
Als sector moeten we verder de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om 
zorgvuldig met onze leefomgeving om te gaan. Dit houdt enerzijds in dat we de waterkant 
schoon moeten houden en anderzijds dat we de samenwerking met waterschappen en 
maatschappelijke partijen als natuur- en milieuorganisaties nog meer moeten versterken. 

Ad 5:
Sommige hengelsportverenigingen zijn er kennelijk nog steeds niet mee bekend, dat SZWN 
hen in meerdere opzichten kan ondersteunen, terwijl dit een van haar belangrijkste taken is. Dat 
moet dus beter gecommuniceerd gaan worden. Met name is er behoefte aan ondersteuning 
richting lokale overheden.
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4 Doelstellingen werkplan 2010 - 2014

Op basis van de werkplanbijeenkomsten, het 
werkplan 2006 – 2009, het conceptbeleidsplan van 
Sportvisserij Nederland “Sterker samen Werken” 
zijn de doelstellingen voor de komende periode 
geformuleerd. Bij de beschrijving van deze doelen is 
van dezelfde indeling uitgegaan als de voorgaande 
hoofdstukken. Steeds wordt iedere paragraaf 
afgesloten met het onderdeel resultaat. Indien bij 
dit onderdeel geen verwijzing is naar Sportvisserij 
Nederland of hengelsportverenigingen geldt SZWN 
hier als trekker.

4.1 Het streven naar aantrekkelijke, 
natuurlijke, gevarieerde en duurzame 
visstanden in de wateren van Zuidwest 
Nederland, die interessant zijn voor de 
verschillende vormen van hengelsport
De afname van visvangsten heeft allerlei oorzaken, 
die veelal buiten de hengelsport liggen. Het gaat 
om negatieve effecten van gemalen, waterbeheer, 
waterkrachtcentrales, bagger, overbevissing, exoten, 
aalscholvers en actief biologisch beheer. Daarnaast neemt in samenhang met het beleid van 
de Kaderrichtlijn Water de voedselrijkdom van het water af. De conclusie is dan ook dat de 
Sportvisserijsector een enorme uitdaging kent: hoe houden we de visvangsten en het visplezier 
in Nederland op peil?

A: Binnenwateren: samenwerking en de rol van vistandbeheercommissies 
Om het probleem van de afname van de visvangsten aan te pakken is afstemming nodig. 
Afstemming met de waterbeheerder en de beroepsvisserij. Visstandbeheercommissies spelen 
hierin een spilfunctie. De beroepsvisserij en sportvisserij vissen veelal in hetzelfde water, 
vanuit verschillende uitgangspunten. Onttrekking van vis door de beroepsvisserij kan een 
lagere vangkans betekenen voor de sportvisserij. Vooral als de dichtheid van de visstand 
laag is kan dit als probleem worden ervaren. Anderzijds wordt consumptievis uit eigen water 
gewaardeerd, ook door sportvissers. Dit is te vergelijken met het succes van streekproducten. 
In het Beleidsbesluit Binnenvisserij 1999, LNV is beschreven dat onttrekking van schubvis, 
zoals snoekbaars door de beroepsvisserij de belangen van de sportvisserij niet mag schaden. 
Op basis van het huidige visserijbeleid dient duurzame visserij daarom plaats te vinden op basis 
van een Visplan, dat in VBC-verband is ontwikkeld en vastgesteld.
Door het opstellen van het Visplan kan sturing gegeven worden aan het proces om goede 
viswateren te realiseren. Op waterschapsniveau zal de focus vooral komen te liggen op 
de afstemming tussen visstandbeheer en het visserijbeheer. De visstanddoelen van de 
waterschappen zijn vaak anders dan de visstand die de hengelsport wenst. Op rijksniveau 
ligt de focus meestal minder op het visstandbeheer, maar juist meer op de economische 
benutting van vis door de beroepsvisserij. Behalve het opstellen van een Visplan schenken 
VBC’s aandacht aan ondermeer de toegankelijkheid en bereikbaarheid van viswateren en het 
bevorderen van vismigratie. Binnen VBC-verband zullen verder afspraken gemaakt worden over 
hengelvangstregistraties. 
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Het meewerken aan het tot stand komen van een Visplan is voor de overheid, maar 
bovendien eveneens voor sommige waterschappen inmiddels een voorwaarde voor het 
huren van visrechten. Verder is bilateraal overleg met de waterbeheerders op bestuurlijk 
niveau noodzakelijk om in beeld te blijven als sportvisserijsector. Dit speelt vooral bij de 
waterschappen. Verder dient belangenbehartiging via Water Natuurlijk plaats te vinden, waarbij 
in eerste instantie de focus ligt op het in beeld brengen van de specifieke sportvisserijbelangen 
binnen de eigen fractie, 
De hiervoor genoemde initiatieven moeten er ondermeer toe bij dragen dat wateren ook 
onderscheiden gaan worden door recreatieve (en productieve) functies en dat de functie “water 
voor de hengelsport” een begrip wordt. Echter, de sportvisserijsector zal moeten accepteren 
dat de dichtheden van de visstand als gevolg van de afname van de voedselrijkdom van het 
water minder worden. Dit betekent dat visstanden veranderen en dat er overwegend minder vis 
gevangen zal worden. Alleen op bepaalde locaties, zoals de wateren met de functie “water voor 
de hengelsport” zullen de visvangsten blijvend hoog zijn. 
Aan Actief Biologisch Beheer (ABB) zal SZWN slechts in uitzonderlijke gevallen (calamiteiten) 
medewerking verlenen. Zij onderschrijft de stelling van Sportvisserij Nederland, dat ABB 
symptoombestrijding is i.p.v een maatregel gebaseerd op systeembenadering, waarvan de 
duurzaamheid in relatie tot water-, natuur- en visstandbeheer niet is aangetoond. 
Resultaat: 

SPEERPUNT- . In het hele beheergebied zijn VBC’s actief en worden Visplannen 
opgesteld en uitgevoerd. SZWN is betrokken bij alle VBC’s. De frequentie van overleg 
binnen VBC-verband is minimaal 3x per jaar. (1A1);
Er vindt jaarlijks overleg plaats met de waterschapsbesturen. (1A2);- 
Er vindt periodiek afstemming plaats tussen SZWN en Water Natuurlijk. (1A3);- 
Komen tot uitbreiding van hengelvangstregistraties. (1A4).- 

B: Zeehengelsport
Voor de zoute wateren zijn geen VBC’s actief. Via andere wegen wordt gezocht naar een 
verbetering van de visstand door bijvoorbeeld kritisch te zijn ten aanzien van de beroepsvisserij 
en door het ondersteunen van initiatieven die de compartimentering van waterlichamen 
verminderen en die leiden tot een verbetering van de visstand. De Deltavisie - die in 2010 
wordt/is opgesteld in opdracht van SZWN - geeft de visie weer over de zeehengelsport binnen 
haar beheersgebied. 
Resultaat:

SPEERPUNT.-  Er wordt samen met Sportvisserij Nederland een actieve lobby ter 
verbetering van de visbestanden op het zoute water opgestart. De Deltavisie vormt 
hiervoor de basis. (1B1). 

C: Tegengaan predatie door de aalscholver 
Predatie door aalscholver is een probleem binnen het 
totale beheergebied van SZWN. Landelijk wordt onderzoek 
uitgevoerd naar het verminderen van de negatieve effecten 
van aalscholverpredatie. Op basis van de uitkomsten van 
dit onderzoek zullen lokaal initiatieven genomen worden 
om de predatie door aalscholvers te verminderen.
Resultaat:

De onderzoeksrapporten van de proefprojecten over   - 
 aalscholvers zijn afgerond en op basis van de adviezen  
 worden lokaal maatregelen uitgevoerd die predatie   
 door aalscholvers verminderen. (1C1).
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D: Opzetten vispool en visuitzet
Jaarlijks wordt er nog steeds veel vis uitgezet. Met name voor visvijvers op de voedselarme 
zandgronden is dit nodig om een voor de hengelsport interessante visstand te krijgen en te 

houden. De uitzet van witvis wordt zo goed mogelijk 
afgestemd op de natuurlijke dan wel kunstmatige tot 
stand gebrachte draagkracht van het water. 
De vis wordt thans vooral betrokken van de 
beroepsvisserij. Op deze manier wordt een situatie 
in stand gehouden, waarbij verenigingen in een deel 
van het gebied van SZWN steen en been klagen over 
de beroepsvisserij terwijl deze door de verenigingen 
in het andere deel met open armen wordt ontvangen. 
Om deze situatie te veranderen en omdat ook de 
beroepsvisserij niet altijd meer aan de vraag naar 
vis, met name blankvoorn, kan voldoen is landelijk 

onderzoek gewenst naar de mogelijkheden en wenselijkheid van het wellicht weer zelf (laten) 
kweken van vis. 
Een andere mogelijkheid is het opzetten van een “uitzetpool”. In sommige gevallen is er 
namelijk vis beschikbaar. SZWN kan een rol spelen in de verdeling van deze vis richting 
verenigingen.
Resultaat

In de planperiode wordt onderzocht of de opzet van een Vispool of het zelf kweken - 
van vis haalbaar is. Bij een positief oordeel wordt een start gemaakt met de uitvoering 
hiervan. (1D1);
Voor het zoute water worden projecten opgestart waarbij vis (forel, tarbot) uitgezet wordt - 
in semi-afgesloten wateren. Potentiële locaties zijn het Veerse Meer, de Binnenschelde 
en de bufferbekkens nabij de Krammersluizen. (1D2). 

E: Aal
De aalstand is in de afgelopen decennia dramatisch afgenomen. Om die reden heeft de 
sportvisserij haar verantwoordelijkheid genomen door zelf te besluiten geen aal meer te 
ontrekken. De aal als sportvis is daardoor naar verwachting de komende jaren minder 
interessant geworden. Aal is en blijft echter door zijn consumptieve waarde een gewilde 
sportvis. Op lange termijn moet de aal dus weer als sportvis benut kunnen worden. Om 
het herstel te bevorderen worden aan sportvissers geen schriftelijke toestemmingen voor 
aalvisserij meer uitgegeven en worden maatregelen gestimuleerd die bijdragen aan aalherstel. 
Samenwerking met beroepsvisserij in VBC-verband en aalbeheer via visplannen is vanuit een 
gemeenschappelijk belang gewenst.
Resultaat:

Er worden alleen schriftelijke toestemmingen uitgegeven voor aalvisserij door de - 
sportvisserijsector en beroepsvisserijsector op basis van een geldend visplan. (1E1);
SPEERPUNT. - Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan aalherstelprojecten. Het gaat 
hierbij enerzijds om de realisatie van aalreservaten en anderzijds om maatregelen die 
in overleg met de beroepsvisserij kunnen plaatsvinden, zoals het overzetten van aal bij 
gemalen en waterkrachtcentrales. Aalreservaten worden gerealiseerd in gebieden zonder 
beroepsvisserij, zodat de sportvisserij hier op termijn maximaal van profiteert. (1E2).
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4.2 Het behouden en verkrijgen van het recht om te mogen vissen in zoveel 
mogelijk wateren in Zuidwest Nederland

A: De Landelijke Lijst van Viswateren
De visrechtensituatie is in Nederland zeer divers. Dit is een gevolg van de ontwikkelingen 
in het verleden. Voor de sportvisser is de ideale situatie dat hij met één toestemming in 

heel Nederland kan vissen. Dit is binnen 
de planperiode echter nog niet haalbaar 
en dus wordt vooralsnog een iets minder 
ambitieus doel nagestreefd. Binnen de huidige 
organisatiestructuur geldt als uitgangspunt dat 
de HSV’s de visrechten op de lokale wateren 
huren en dat SZWN zich op de regionale 
wateren richt. In de komende planperiode 
wordt deze visie geconcretiseerd in het totale 
plangebied. Hiertoe worden overleggen gestart 
met hengelsportverenigingen en andere 
overkoepelende samenwerkingsverbanden 
(organisaties). Wel zal SZWN er bij overheden 
op aandringen dat alle openbare wateren voor 
minimaal 1 hengel en aangewezen aassoorten 

worden ingebracht in de VISpas en de Kleine VISpas. Dit gebeurt in afstemming met de lokale 
hengelsportvereniging of overkoepelende organisatie.
Daarnaast zal verdere vereenvoudiging en uniformering van de vergunningsvoorwaarden
(b.v. digitalisering) nagestreefd worden. Gemeenten worden actief benaderd om hun wateren 
beschikbaar te stellen aan HSV’s en/of SZWN, zodat er meer wateren bevisbaar 
worden. Dit is ondermeer belangrijk voor jeugdige hengelaars, aangezien zij veelal dicht bij huis 
vissen. Ook worden waar mogelijk visrechten verworven van de beroepsvisserij.
Resultaat:

SPEERPUNT- . Er wordt een project opgestart om in samenspraak met HSV’s 
gebiedskaarten op te stellen met daarop alle regionale wateren. Deze wateren worden 
vervolgens in overleg opgenomen op basis van een nog op te stellen generieke regeling 
in de Landelijke Lijst van Viswateren. Daar waar zich de kans voordoet om ook lokale 
wateren direct op de Landelijke Lijst van Viswateren te plaatsen, wordt dit gedaan. Dit 
draagt namelijk bij aan de ultieme wens dat iedere sportvisser in elk water in Nederland 
met één schriftelijke toestemming kan vissen. (2A1).
Er worden initiatieven genomen om in samenspraak met andere federaties en - 
hengelsportverenigingen de voorwaarden uit de Landelijke Lijst van Viswateren verder te 
uniformeren. SZWN zal een actieve rol opeisen om dit binnen afzienbare tijd tot stand te 
brengen. (2A2);
Lokale HSV’s worden actief ondersteund door SZWN in het verkrijgen van visrechten. - 
(2A3).
SZWN zet zich gericht in om visrechten (van beroepsvisserij) te verwerven (2A4).- 

B: Natura 2000 en natuurgebieden: inspelen op ontwikkelingen 
Natura 2000 en de Inrichting van natuur langs wateren in het kader van de Kaderrichtlijn 
Water, ecologische verbindingszones en ecologische hoofdstructuur brengen vaak onnodige 
beperkingen met zich voor het vissen op deze locaties. Sportvisserij is namelijk een vorm van 
natuurbeleving die prima ingepast kan worden in natuurgebieden! Gezien de complexiteit van 
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deze vraagstukken is hierin een belangrijke rol weggelegd voor SZWN. In deze processen 
en ontwikkelingen zal SZWN actief participeren en ondersteuning bieden aan lokale 
hengelsportverenigingen. 
Resultaat:

We participeren in regionale gebiedsprocessen van Natura 2000. (2B1);- 
Het actief uitdragen van de goede mogelijkheden van recreatief medegebruik door - 
sportvissers. (2B2);
SPEERPUNT- . Actief informeren naar uitvoeringsprojecten en een rol opeisen in de 
begeleiding van projecten door de sportvisserijsector. (2B3).

C: Visplannen
Onder 4.1 is al aangegeven dat het meewerken aan het tot stand komen van Visplannen een 
voorwaarde zijn om visrecht te kunnen (blijven) huren of om machtigingen te verkrijgen voor 
rijkswateren. In de planperiode zal dus voor alle aangewezen VBC-gebieden een Visplan 
opgesteld gaan worden. 
Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van de Visserijwet 
en de afspraken uit het Visplan door de overheid bij de visrechthebbenden gelegd. Dit vraagt 
om een nog betere professionele inzet bij controle en handhaving, waarbij ook samenwerking 
plaatsvindt met de beroepsvisserij. De afspraken hieromtrent maken ook deel uit van het 
Visplan. Het betekent in elk geval dat het BOA-apparaat voldoende bevoegdheden en tijd moet 
hebben om deze taak te vervullen. Dit betekent dat zij ook bevoegdheden moet houden met 
betrekking tot de Flora- en Faunawet en de Wet Economische Delicten. 
Resultaat:

SPEERPUNT- . In 2012 zijn er Visplannen opgesteld voor alle VBC-gebieden. Voor 
rijkswateren worden deze - met het oog op de aanwijzing die de minister heeft 
gegeven – opgesteld in 2010. Voor het Benedenrivierengebied geldt, dat eerst wordt 
gestart met de procedures om te komen tot een Visplan en dat de oprichting van deze 
Visstandbeheercommissie daarna wordt geformaliseerd. (2C1);
Het niveau van de vrijwillige BOA’s blijft in de planperiode op peil en onderzocht wordt of - 
uitbreiding van het controleapparaat met betaalde BOA’s een optie is. (2C2).

4.3 Een goede toegankelijkheid, bereikbaarheid en bevisbaarheid van de 
viswateren in Zuidwest Nederland
A: Bereikbaarheid zoete wateren
De wensen ten aanzien van het thema bereikbaarheid zijn zeer divers en zijn te onderscheiden 
in locaties die moeilijk bereikbaar zijn voor alle vissers en locaties die alleen slecht bereikbaar 
zijn voor bepaalde - veelal mindervalide - vissers. Ten aanzien van de eerste groep is duidelijk 
dat vooral de bereikbaarheid van de grote rivieren terugloopt. Om dit tegen te gaan dient op 
basis van een visie - een goede stekkenkaart - overleg te worden gestart met de instanties die 
de gronden langs de grote rivieren beheren. Een initiatief hiervoor is in de vorige planperiode al 
gestart voor de Zandmaas. Vervolgens kan met deze kaart het overleg opgestart worden met 
terreinbeherende instanties binnen of buiten VBC-verband. In hetzelfde VBC-verband moet ook 
volop aandacht zijn voor het maaibeleid. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om vanaf de 
oever te kunnen vissen, zonder dat dit belemmerd wordt door overmatige oeverbegroeiing en 
watervegetatie.
Resultaat

Het opstellen van een stekkenkaart grote rivieren en deze uitdragen aan de - 
terreinbeheerders (binnen VBC-verband). (3A1);
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B: Bevisbaarheid zoute wateren
De belangenbehartiging van het zoute water is traditioneel vooral het aandachtsveld van 
Sportvisserij Nederland. Daar waar het echter gaat om het gebruikersbelang door sportvissers 
wil SZWN een nadrukkelijke rol spelen. 
In zoute wateren zijn het vooral de vaste beroepsvistuigen die het vissen vanaf de oever sterk 
belemmeren. De stekken zijn dus wel toegankelijk en bereikbaar, maar niet bevisbaar.
Resultaat:

Het inventariseren van belemmerende vaste vistuigen op de zoute wateren in Zeeland en - 
op basis hiervan een verbetertraject ingaan. (3B2). 

C: concrete projecten
Met name ten aanzien van dit thema zijn veel concrete maatregelen voorgesteld. Concrete 
wensen bestaan uit de aanleg van trailerhellingen, wedstrijdtrajecten (beter) bereikbaar maken 
en houden en het realiseren van overstappen. Ook is er vraag naar een vergroting van de 
bereikbaarheid voor ouderen en mindervaliden. Realisatie van dit soort maatregelen kan op 
eigen initiatief en door mee te liften in uitvoeringsprojecten van overheden. 
Resultaat:

SPEERPUNT- . Opstarten van eigen projecten op federatieve wateren. (3C1);
Opstarten van projecten in samenwerking met lokale hengelsportverenigingen. Het - 
gaat hierbij ondermeer om projecten die het vergroten van de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid voor ouderen en gehandicapten tot doel hebben. Naast subsidie die 
Sportvisserij Nederland beschikbaar kan stellen vormt sponsoring voor deze projecten 
een belangrijke bron van financiering. (3C2);
Actief informeren naar uitvoeringsprojecten van overheden en andere organisaties en - 
een actieve rol opeisen in de begeleiding van deze projecten (zie ook 2B3). (3C3). Een 
goed voorbeeld hiervan is de omleiding van de Zuid-Willemsvaart.

4.4 Werken aan de zichtbaarheid en het imago van de Sportvisserij 
A: bekendheid bij verenigingen
Of onbekend ook onbemind maakt is niet met zekerheid te zeggen, maar wel is duidelijk 
dat hard gewerkt moet worden aan de zichtbaarheid van SZWN met name richting 
hengelsportverenigingen. Op dit moment communiceren we middels Piscator, de website en 
twee keer per jaar met een regio-editie van Het Visblad. Daarnaast worden regelmatig mailings 
gestuurd aan alle aangesloten hengelsportverenigingen over 
specifieke onderwerpen. Onder paragraaf 4.5 staan diverse 
actiepunten genoemd, die bijdragen aan de relatie tussen SZWN 
en verenigingen. Aanvullend worden een aantal zeer concrete 
activiteiten voorgesteld die de afstand tussen HSV en SZWN nog 
meer zal verkleinen. 

Resultaat:
Hengelsportvereniging worden voorafgaande aan - 
regiobijeenkomsten benaderd. (4A1); 
Uitingen via email aan verenigingen worden geïntensiveerd - 
(maar komen niet in de plaats van schriftelijke 
correspondentie) en de website van SZWN wordt meer 
gepromoot. (4A2).
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B: Public Relations
Ook qua bekendheid richting andere organisaties, burgers en individuele sportvissers is er 
werk aan de winkel. Om dit helder te krijgen zal in eerste instantie een communicatieplan 
opgesteld worden. In 2009 is gestart met een onderzoek naar imago en identiteit, de basis 
voor elk communicatieplan. Ook de structurele 
deelname aan VBC’s, klankbordgroepen en het 
aangaan van bestuurlijke contacten zorgt voor 
meer bekendheid voor Sportvisserij Zuidwest 
Nederland en de sportvisserij in het algemeen. 
Via regionale omroepen zal de Sportvisserij In 
Zuidwest Nederland op een leuke manier onder 
de aandacht gebracht worden. In 2011 wordt 
gestart met Vissen in Zuid-Holland.
Een project dat wellicht niet direct thuishoort 
onder de noemer Public Relations, is het project: 
lezerspanel. Via het lezerspanel wil Sportvisserij 
Zuidwest Nederland nagaan welke wensen en 
beelden er aanwezig zijn onder sportvissers 
in Zuidwest Nederland en hoe hiervan gebruik 
gemaakt kan worden. In 2010 wordt gestart met een proefproject. Bij een positief resultaat zal 
het werken met een lezerspanel gecontinueerd worden. 
Resultaat:

Opstellen van een communicatieplan in 2011. (4B1);- 
Meer inspelen op lokale ontwikkelingen en netwerken. (4B2);- 
Aandacht bepleiten bij Regionale televisiezenders voor Vissen in Zuid-Holland, Noord-- 
Brabant en Zeeland, 2011 – 2014. (4B3);
Uitvoeren panelonderzoek vanaf 2010 (4B4).- 

C: Natuurbeleving
Qua imago kan meer aandacht besteed worden aan de zorg die wij als sector koesteren voor 
de leefomgeving. Vissen is bij uitstek een vorm van natuurbeleving. Het gaat de sportvisser om 
actie, afwisseling en avontuur in de buitenlucht. De (natuurlijke) omgeving waarin het vissen 
plaatsvindt, gaat ons aan het hart. Daarom kunnen en moeten meer initiatieven ontplooid 
worden waarbij de zorg voor de omgeving benadrukt wordt. Een actieve bijdrage aan nationale 
schoonmaakdagen is hiervan een voorbeeld. 
Ook de vorming van coalities met o.a. groene partijen zoals milieufederaties is in ons eigen 
belang. Andersom hebben wij deze partijen ook genoeg te bieden. De meest duidelijke coalitie 
is momenteel Water Natuurlijk. Met het oog op het mogelijk vervallen van het waterschapsbestel 
dient hier een passend antwoord op gegeven te worden. 
Het kantoor van SZWN in Drimmelen biedt goede mogelijkheden voor samenwerking met het 
Biesbosch bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Eind 2009 hebben hierover de eerste 
gesprekken plaats gevonden. Op deze manier kunnen jaarlijks tienduizenden bezoekers 
kennismaken met de sportvisserij. Indien dit project positieve resultaten geeft, wordt hieraan 
vervolg gegeven.
Resultaat:

Het leveren van een collectieve bijdrage door HSV’s aan omgevingsprojecten, zoals - 
bijvoorbeeld de landelijke schoonmaakdag. SZWN vervult hierin een stimulerende en 
ondersteunende rol (4C1);
Het aangaan van maatschappelijke coalities, bijvoorbeeld met het oog op het mogelijk - 
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verdwijnen van de waterschappen als lokale overheidsinstantie. Dit probleem moet zowel 
op landelijk als regionaal niveau aandacht en adequate inzet krijgen. (4C2);
Het vergroten van de zichtbaarheid van SZWN door samenwerking met - 
Natuurorganisaties als Staatsbosbeheer. (4C3).

D: Gedrag van sportvissers
Het gedrag van sportvissers is van invloed op het imago van de sector. Er zijn helaas meerdere 
voorbeelden, waar een kleine groep 
het verpest voor het overgrote deel, 
waardoor het bedrijven van een sport of 
recreatievorm, bij de bevolking in een 
kwaad daglicht komt te staan. Ook voor 
de sportvisserij is dit risico aanwezig. 
Uitwassen dienen dus in eerste 
instantie voorkomen te worden door 
voorlichting en bewustmaking en pas 
in tweede instantie bestraft. Op basis 
van de evaluatie van de huidige BOA-
praktijk binnen SZWN wordt onderzocht 
of en hoeveel uitbreiding nodig is en 
wordt meer samenwerking met andere 
handhavende partijen nagestreefd. Zie 
ook paragraaf 4.2.
Resultaat:

Bevorderen samenwerking met andere handhavende partijen binnen het totale - 
beheergebied van SZWN. (4D1)

E: Ledenwerving
Hoe groter de achterban des te meer zeggenschap heeft de sportvisserijsector. Zeggenschap 
is een belangrijk gegeven in maatschappelijke discussies en ledenwerving vormt daarom een 
specifiek aandachtspunt Voor SZWN. Voor ledenwerving zijn de belangrijkste doelgroepen de 
niet aangesloten hengelsportverenigingen en het bevorderen van deelname door 55-plussers, 
vrouwen, allochtonen en jeugd. In 2010 is Sportvisserij Nederland gestart met het benaderen 
van de niet aangesloten verenigingen en SZWN geeft mede opvolging aan dit initiatief door 
actief deze verenigingen te benaderen. 
De stelling jeugd heeft de toekomst zal drager zijn van het federatief beleid. In het volgende 
hoofdstuk “ondersteuning van verenigingen” wordt hier verder op in gegaan, aangezien vooral 
HSV’s het initiatief moeten nemen in ledenwerving. SZWN wil hierin maximale ondersteuning 
bieden aan verenigingen.

4.5 Ondersteuning van verenigingen.
Uit de werkplanbijeenkomsten is naar voren gekomen dat SZWN niet goed zichtbaar is voor 
aangesloten Hengelsportverenigingen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de werkwijze 
met betrekking tot ondersteuning van verenigingen. SZWN fungeert voor aangesloten 
hengelsportverenigingen als eerste aanspreekpunt c.q. front office, waarbij we in eerste 
instantie de verenigingen helpen met het zelf vinden van een oplossing. Als dit niet lukt, zullen 
we concrete ondersteuning verlenen. Indien nodig schalen we de hulp op en vragen we 
Sportvisserij Nederland om extra ondersteuning. Zij vervullen hiermee de rol van back office.
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Voor wat betreft de visrechten liggen SZWN en de HSV’s niet altijd op een lijn en kan de indruk 
bestaan dat we elkaar onderling beconcurreren in het huren van visrechten. Dit vormt mogelijk 
een belemmering voor het vragen van ondersteuning aan SZWN. Dit is een zeer ongewenste 
situatie en het is uitdrukkelijk de bedoeling dat we elkaar wederzijds versterken. Om deze reden 
is het ondermeer belangrijk om duidelijkheid te verschaffen over de wederzijdse wensen ten 
aanzien van de visrechten in relatie tot de landelijke lijst zoals genoemd onder 4.2 a. 

Daarnaast wil SZWN actief uitdragen dat voor elke vraag die er leeft binnen een 
hengelsportvereniging contact opgenomen kan worden met SZWN. Via al onze uitingen zullen 
we hier de komende tijd op proactieve wijze aandacht voor vragen. De uitingen zullen in klare 
en duidelijk taal beschreven worden. Belangrijk is dat een HSV met elke vraag bij SZWN terecht 
kan! 

Veel verenigingen en ook SZWN hebben moeite met het vinden van voldoende en goede 
vrijwilligers om allerlei activiteiten uit te voeren. Vrijwilligerswerk is in de hedendaagse 
maatschappij geen vanzelfsprekendheid en vraagt meer en meer om een goede organisatie 
hiervan. Dit laat zich samenvatten in de term “Vrijwilligersmanagement”. SZWN kan door 
gerichte ondersteuning de vrijwilliger werk uit handen nemen. Hierdoor wordt het voor een 
vrijwilliger een uitdaging i.p.v. een opgave om zich in te zetten voor zijn of haar vereniging.

A: Vergroten van de binding tussen leden en vereniging
Door het organiseren van activiteiten wordt de binding met de vereniging vergroot en krijg je 

betrokken leden. Het opstarten 
van nieuwe activiteiten door het 
huidige vrijwilligerskader vergroot 
de betrokkenheid, draagt bij aan 
bekendheid (zie B) en kan zorgen 
voor een toename van het aantal 
leden. Er dient prioriteit gegeven 
te worden aan activiteiten die 
gericht zijn op de jeugd, omdat de 
jeugd de leden van de toekomst 
zijn. Ook zorgen jeugdactiviteiten 
voor veel positieve publiciteit. 
SZWN beschouwt jeugdwerk als 
een speerpunt van haar beleid en 
zal nagaan of de inzet van een 
medewerker jeugdzaken gewenst 
is. Het jeugdbeleid van SZWN wordt 
mede afgestemd op het landelijke 
beleid van Sportvisserij Nederland. 

Andere doelgroepen zijn allochtonen, vrouwen en senioren.
Resultaat:

Uitventen en ondersteunen van nieuwe activiteiten door SZWN: lezingen, visdag naar - 
forellenput, boilies maken, visfeest etc. De activiteiten worden lokaal (en dus niet 
regionaal) georganiseerd. (5A1).
SPEERPUNT- : Jeugdactiviteiten ondersteunen (en nagaan of het belasten daarmee van 
een (extra) beroepskracht een positieve bijdrage kan leveren). (5A2). 
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B: Vergroten bekendheid van de vereniging
Het mede ontwikkelen van promotiemateriaal ten behoeve van aangesloten verenigingen. 
Hiermee wordt de bekendheid van de vereniging vergroot.
Resultaat:

Aanbieden promotiemateriaal t.b.v. de nationale hengeldag. (5B1);- 
Aanbieden promotiemateriaal t.b.v. landelijke schoonmaakdag. (5B2);- 
Het stimuleren van verenigingen door het promoten van uitingen in lokale weekbladen - 
(5B3). 

C: Stimuleren van onderlinge samenwerking tussen verenigingen.
Goede samenwerking bespaart tijd, ook als hengelsportverenigingen onderling meer gaan 
samenwerken. SZWN wil in deze trajecten waar nodig ondersteuning bieden. Hierbij is het wel 
van belang dat het verenigingsleven niet verdwijnt.
Resultaat:

Het stimuleren van samenwerking tussen hengelsportverenigingen op organisatieniveau - 
en projectniveau door middel van ondersteuning en/of subsidieregelingen (5C1). 

D: Vrijwilligersmanagement
Het werven, behouden en stimuleren van vrijwilligers vraagt om een gedegen aanpak. In 2011 
wordt daarom gestart met een onderzoek naar de juiste wijze van vrijwilligersmanagement 
door SZWN. In deze studie zal vanzelfsprekend aandacht geschonken worden aan de juiste 
positionering van de commissies. In “De Agenda voor de Toekomst” is hierover geconcludeerd 
dat ad-hoc commissies per thema mogelijk meer passend zijn in de huidige maatschappelijke 
context. Op basis van dit onderzoek zal de verdere ondersteuning van HSV’s gerichter kunnen 
plaatsvinden.
Resultaat:

Onderzoek naar de wijze van vrijwilligersmanagement door SZWN. (5D1).- 
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5 Implementatie van het beleidswerkplan 2010 - 2014

5.1 Jaarplannen

De realisatie van het beleidswerkplan wordt via beknopte jaarplannen tot stand gebracht. In de 
jaarplannen worden de projecten en bijzondere activiteiten beschreven die dat jaar plaatsvinden 
c.q. geïnitieerd worden. Hierbij wordt een directe relatie gelegd met dit beleidswerkplan en de 
begroting. 

5.2 Rol van het bestuur en commissies

Jaarplannen worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De diverse 
commissies (wedstrijden, zeehengelsport, jeugd, vergunningen en controle, visstandbeheer, 
communicatie en promotie) en werkgroepen die ingesteld zijn door SZWN hebben hierbij een 
adviserende en ondersteunende rol. De commissies zullen voor wat betreft hun eigen taakveld 
actieprogramma’s opstellen. De toekomst en de werkwijze van de commissies wordt mede als 
onderzoeksthema meegenomen in het project vrijwilligersmanagement. 
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