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Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net als Nederland en het sportvissen. Per jaar vissen bijna twee miljoen 
Nederlanders een of meer keren op binnenwateren of op zee binnen de eigen landsgrenzen. Het aantal sportvissers is de afgelopen 
jaren alleen maar verder toegenomen. Nederland is een paradijs voor sportvissers! Ruimschoots 90% van het vele water in Nederland is 
bevisbaar.

Wie is Sportvisserij Zuidwest Nederland?
Sportvisserij Zuidwest Nederland is een dienstverlenende organisatie die zowel de bestuurders van de hengelsportverenigingen als de 
sportvissers in de regio centraal stelt. Het belangrijkste doel is om optimale voorwaarden te creëren voor de beoefening van de sportvisserij 
in Zuidwest Nederland. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland is de overkoepeling van 200 plaatselijke hengelsportverenigingen in de provincies Noord-Brabant 
en Zeeland en nagenoeg de hele provincie Zuid-Holland. Deze hengelsportverenigingen vertegenwoordigen samen ongeveer 200.000 
sportvissers. Sportvisserij Zuidwest Nederland is de grootste van de zeven aangesloten federaties bij Sportvisserij Nederland.

Een korte terugblik
De afgelopen jaren is hard gewerkt en zijn mooie resultaten gehaald, met name op het gebied van:

Relatiebeheer: er is flink geïnvesteerd in en er zijn goede externe relaties opgebouwd met stakeholders als waterschappen, 
natuurorganisaties en overheden.

Gebiedsgericht werken: belangenbehartigers zijn een vast aanspreekpunt geworden voor de bestuurders van 
hengelsportverenigingen en stakeholders in een regio.

Ledengericht werken: de behoeften van de bestuurders van hengelsportverenigingen en die van sportvissers zijn meer centraal 
komen te staan en er is meer oog voor het leveren van maatwerk.

Bereikbaarheid: de werkorganisatie is makkelijker benaderbaar en beter bereikbaar geworden. 
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De diversiteit onder de aangesloten hengelsportverenigingen is groot. Dit leidt tot uiteenlopende belangen en prioriteiten.

De uiteenlopende belangen en prioriteiten leiden tot diverse verwachtingen over de wijze van ondersteuning aan de 
hengelsportverenigingen. Dat kan leiden tot ontevredenheid bij een deel van de achterban. Zeker als er verwarring is over de rol, taak 
en verantwoordelijkheid van Sportvisserij Nederland en de rol, taak en verantwoordelijkheid van Sportvisserij Zuidwest Nederland. 
Los daarvan krijgt Sportvisserij Zuidwest Nederland lastig voor het voetlicht wat het biedt aan ondersteuning aan de aangesloten 
hengelsportverenigingen en welke waarde deze ondersteuning in de vorm van afdracht dan zou vertegenwoordigen.

De besluitvorming verloopt traag en unaniem genomen besluiten in de Algemene Vergadering worden soms opnieuw betwist. Snel en 
adequaat anticiperen op ontwikkelingen wordt hierdoor bemoeilijkt.

Er is een mismatch tussen ambities en beschikbare capaciteit. Er zijn te weinig financiële middelen beschikbaar gesteld om te 
investeren in het verbeteren van de dienstverlening aan de hengelsportverenigingen.

Het traject ‘organisatieontwikkeling’ van Sportvisserij Nederland en de aangesloten federaties heeft veel spanning en discussie 
opgeleverd.
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Daarentegen waren de afgelopen jaren ook niet altijd eenvoudig. Dit zien we terug in de onderstaande punten:
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Een nieuw meerjarenbeleidsplan 
De wereld in, op en rondom het water verandert snel en blijft veranderen. Denk aan 
de toenemende druk op de buitenruimte en de gevolgen van klimaatverandering. 
Maar ook de behoefte van mensen die vrijwilligerswerk willen doen verandert. 
Deze ontwikkelingen dwingen ons om genuanceerd te kijken naar de rol van de 
georganiseerde sportvisserij en die van Sportvisserij Zuidwest Nederland. 

Dit meerjarenbeleidsplan 2022+ is samen met bestuurders van 
hengelsportverenigingen, vrijwilligers, sportvissers, maatschappelijke partners, 
stakeholders, experts, zusterfederaties, Sportvisserij Nederland, overheden en 
de medewerkers van de werkorganisatie van Sportvisserij Zuidwest Nederland 
tot stand gekomen. Allen hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan dit 
meerjarenbeleidsplan 2022+. 

Een nieuw meerjarenbeleidsplan dat compact is, een heldere richting geeft en in 
elk script past van de toekomstige organisatieontwikkeling voor de georganiseerde 
sportvisserij. Ook is de invulling van de richting voldoende flexibel, zodat we tijdig 
kunnen omgaan met veranderingen, we vooruit blijven kijken en tijdig kunnen 
inspelen op de veranderende behoeften van bestuurders, vrijwilligers en sportvissers. 
De + geeft namelijk aan dat er niet wordt gewerkt met een vastgestelde einddatum. 
Wel wordt dit meerjarenbeleidsplan minimaal tweejaarlijks geëvalueerd. Zo blijven 
we sterk in de regio. 
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Onze visie 
Sportvissen biedt ontspanning, beweging, natuurbeleving, avontuur, gezondheid en sociale contacten. Daarom is het belangrijk 
dat er optimale mogelijkheden zijn voor de sportvisserij, zodat iedereen kan genieten, van jong tot oud, op ieder niveau en in alle 
disciplines. 

Onze missie 
Sportvisserij Zuidwest Nederland bevordert de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de sportvisserij voor iedereen en zet zich 
in voor de belangen van sportvissers en hengelsportverenigingen in Zuidwest Nederland met oog voor de totale georganiseerde 
sportvisserij. Samen borgen wij dat de sportvisserij op een duurzame wijze gebeurt, met respect voor dier en plant, met behoud 
van natuur- en waterkwaliteit, met een gezonde en gevarieerde visstand en in een goede relatie met de andere gebruikers van de 
viswateren.

Onze strategie
Sportvisserij Zuidwest Nederland geeft invulling aan zijn missie door:

De aangesloten hengelsportverenigingen te ondersteunen met het oog op hun vitaliteit en draagkracht;

De belangen te behartigen van haar leden, de aangesloten hengelsportverenigingen, op lokaal en regionaal niveau;

Met de samenleving te verbinden door de maatschappelijke betekenis van de sportvisserij in de meest brede zin van het 
woord voor het voetlicht te brengen en te versterken;

Het netwerk van de sportvisserij in Zuidwest Nederland te verstevigen door samenwerking te zoeken, allianties aan te gaan en 
actief te communiceren zowel binnen als buiten de federatie.

Sportvisserij Zuidwest Nederland werkt hierbij nauw samen met onder andere Sportvisserij Nederland en zusterfederaties.
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Onze drie ambities voor de komende jaren zijn vitale hengelsportverenigingen, grotere toegankelijkheid en bereikbaarheid van viswater 
en zichtbaar maken van de sociaal-maatschappelijke waarde van sportvissen.  

1. Vitale hengelsportverenigingen 
Er zijn ongeveer 200 plaatselijke hengelsportverenigingen aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. Deze 
hengelsportverenigingen komen voor in ‘alle soorten en maten’. Voorbeelden zijn hengelsportverenigingen met heel veel of weinig 
leden, hengelsportverenigingen met of zonder clubhuis, hengelsportverenigingen waarvan de leden vissen in zoet of zout water, 
hengelsportverenigingen die wel of geen viswater openstellen voor niet-leden. Binnen deze hengelsportverenigingen zetten veel 
mensen zich met hart en ziel in: activiteiten worden opgezet, visdocumenten worden gecontroleerd, (jeugd)wedstrijden georganiseerd, 
mensen zijn lid van het bestuur of gaan in gesprek met de gemeente of waterbeheerders, etc. Mensen die op lokaal en regionaal niveau 
het sportvissen mogelijk maken en de ruggengraat vormen van de vissport in onze regio’s.

Tegelijkertijd heeft het merendeel van de sportvissers weinig tot geen binding met de hengelsportvereniging waar ze lid van zijn. Er is 
vaak een tekort aan vrijwilligers, ondanks dat werving en behoud van leden en vrijwilligers sinds jaar en dag het grootste aandachtspunt 
is voor elk verenigingsbestuur. En het deel van de leden dat zich wel vrijwillig in wil zetten voor de hengelsportvereniging vergrijst. 
Daarmee komen verenigingsactiviteiten en de contacten met stakeholders zoals gemeenten en waterschappen onder druk te staan. 
Soms komt zelfs het voortbestaan van de hengelsportvereniging onder druk te staan. Kortom, de ruggengraat vertoont nogal wat slijtage 
en baart zorgen. Daarom gaan we de komende jaren flink investeren in het versterken van deze ruggengraat.  
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2. Grotere toegankelijkheid en bereikbaarheid van viswater
Naast een grote diversiteit van hengelsportverenigingen zijn er in de regio Zuidwest Nederland ook diverse watertypen, denk aan 
zoet en zout water, rivieren, plassen, meren en zelfs zee. Mede door deze diverse watertypen zijn er allerlei vormen van sportvisserij. 
Onze sportvissers vissen dus op meerdere manieren en op verschillende vissoorten. De wensen en eisen die daarbij gesteld worden 
aan de visstand, het viswater en de omgeving daarvan lopen per type sportvisser aanzienlijk uiteen. Ook zijn er diverse vistechnieken 
die specifieke eisen stellen aan de inrichting van de oevers en de directe omgeving. Logisch dat deze diversiteit aan omstandigheden 
effect heeft op de inspanningen die moeten worden gedaan om te voldoen aan de wensen en eisen van veiligheid, toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van het viswater. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland blijft de komende jaren bouwen aan goede mogelijkheden om te kunnen sportvissen in de regio 
Zuidwest. Daarbij blijven we ons inzetten voor het toegankelijk en bereikbaar maken van viswateren, een wens die sterk leeft bij de 
sportvisser. Dat doen we te allen tijde in goede harmonie, zonder de lokale (verenigings)context uit het oog te verliezen en met respect 
voor de beslissingsbevoegdheid van de hengelsportvereniging.  

3. Zichtbaar maken van de sociaal-maatschappelijke waarde van sportvissen
Hengelsportverenigingen vervullen een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. De waterkant is een ideale ontmoetingsplaats en 
rondom deze waterkant vormen zich hechte, sociale netwerken, steunend op de vrijwillige inzet van betrokken mensen. Vissen brengt 
mensen samen en geeft mensen een fijne invulling van hun vrije tijd. Er liggen volop kansen om sportvissen als middel in te zetten om 
maatschappelijke winst te behalen en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de aanpak van een aantal maatschappelijke vraagstukken. 
Niet voor niets heeft onderzoek uitgewezen dat elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen, de samenleving ongeveer € 2,50 
aan maatschappelijke waarde oplevert. Met sportvissen is dus veel te winnen, zeker omdat sporten, bewegen en recreëren in de natuur 
extra gezond is. 
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Onze ambities om meer te betekenen voor hengelsportverenigingen en aangesloten 
sportvissers in onze regio krijgt vorm in een aanpak van vier pijlers: ondersteunen, 
behartigen, verbinden en verstevigen.

Ondersteunen  
Werving en behoud van vrijwilligers is onontbeerlijk voor het goed functioneren van 
onze hengelsportverenigingen. We gaan intensief inzetten op het ondersteunen van 
de bestuurders van onze aangesloten hengelsportverenigingen. Dat doen we door 
binnen Sportvisserij Zuidwest Nederland verenigingsondersteuning te beschouwen 
als een ‘aparte tak van sport’. 

De verenigingsondersteuners zullen met name een faciliterende en verbindende rol 
krijgen, en daarnaast ingeschakeld worden voor procesbegeleiding bij specifieke, 
kortdurende vraagstukken binnen een hengelsportvereniging. Dit zodat een 
duurzame ontwikkeling van onze hengelsportverenigingen kan plaatsvinden. 
Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de diversiteit van onze 
aangesloten hengelsportverenigingen. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland zal de verenigingsondersteuning zo concreet 
mogelijk vormgeven en op een wijze dat zoveel mogelijk hengelsportverenigingen 
hier profijt van hebben. Voordat de dienstverlening plaatsvindt wordt helder 
vastgelegd wat de vraag is, wat de ondersteuning moet opleveren en welke planning 
wordt gehanteerd. Elk traject wordt kort geëvalueerd en leerpunten worden 
besproken. 
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Behartigen 
Sportvisserij Zuidwest Nederland bestaat uit diverse regio’s. Elke regio heeft iets eigens en unieks. Ook de aanpak van opgaven is 
verschillend. Toch kent elke regio vaak dezelfde stakeholders die het viswater toegankelijk en bereikbaar houden. Enkele van onze 
stakeholders zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Waterschappen, gemeenten en provincies. Om de belangen 
van sportvissers goed te behartigen is het essentieel dat er duurzame netwerken ontstaan, er onderling vertrouwen is en continue 
wordt bekeken waar er gedeelde belangen zijn. Geven en nemen dus. En het is belangrijk dat relaties met stakeholders goed 
onderhouden worden. Ook bij tegenstellingen en bij weerstand over standpunten. Dit doen we door de belangenbehartiging ‘niet op de 
afstandsbediening’ te laten plaatsvinden. We brengen juist kennis en kunde dichtbij met gevoel voor de ‘couleur locale’. 

Daarom gaat Sportvisserij Zuidwest Nederland per regio een regio-agenda opstellen. Een regio-agenda helpt het grotere geheel voor 
ogen te houden. Van daaruit bepalen we gezamenlijk welke thema’s opgepakt worden en met welke prioriteit. Thema’s op het gebied 
van infrastructuur, visstand, waterbeheer en biodiversiteit. Maar ook sociaal-maatschappelijke vraagstukken en vraagstukken als 
dierenwelzijn en loodvrij vissen worden geagendeerd. 

Deze regio-agenda stellen we samen op met vertegenwoordigers van onze hengelsportverenigingen en stakeholders in de regio in 
kwestie, gefaciliteerd door belangenbehartigers van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Het samen formuleren van een regio-agenda legt 
een stevig fundament voor goed en duurzaam samenwerken. Dit leidt tot oplossingen die recht doen aan de regio. 
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Verbinden  
Sportvissen is zoveel meer dan vissen vangen. Sportvissen levert werkgelegenheid op, heeft een economische waarde en is relevant 
voor de dagrecreatie en het toerisme. Ook levert de sportvisserij, als partner van het waterschap en Rijkswaterstaat, een bijdrage aan 
een robuust watersysteem met aandacht voor waterkwaliteit en biodiversiteit. 

Maar er is meer. Vissen is een perfecte manier om aan de waterkant je hoofd leeg te maken, lekker buiten te zijn en te genieten van 
het water en de natuur. Sportvissen kan dan ook prima als instrument worden ingezet om sociaal-maatschappelijke winst te behalen 
en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de aanpak van een aantal sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Denk aan het tegengaan 
van sociaal isolement, resocialisatie en het voorkomen van depressie en milieuvervuiling. 

We gaan, bij voorkeur in samenwerking met hengelsportverenigingen, sociaal-maatschappelijke activiteiten ontplooien. Op deze 
wijze kan sportvissen zowel de fysieke als de mentale gezondheid van inwoners vergroten, onder andere door te ondersteunen 
bij het wegnemen of verkleinen van belemmeringen. Te denken valt onder meer aan de initiatieven ‘Samen Vissen’ of ‘Tackling 
Minds’. Laatstgenoemde is een succesvol project waarbij vissen wordt ingezet als instrument tegen alcoholverslaving, depressie, 
angststoornis en sociaal isolement. De Britse Gezondheidsraad adviseert huisartsen deze vistherapie in plaats van medicijnen voor te 
schrijven. 

Verstevigen  
Onze ambities zijn groot. We maken beter zichtbaar wat we doen en dragen uit waar we voor staan. Zo leggen we uit hoe de 
contributie is opgebouwd en besteed wordt. Ook investeren we in het laten zien van de meerwaarde van het lidmaatschap van 
Sportvisserij Zuidwest Nederland is. We investeren wezenlijk in onze informatievoorziening richting onze hengelsportverenigingen en 
hun aangesloten sportvissers en verstevigen ons netwerk door de samenwerking met stakeholders op te zoeken en allianties aan te 
gaan. 
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We stellen elk jaar een jaarplan en een 
begroting op. Het jaarplan geeft concreet 
invulling aan de geformuleerde ambities 
en aanpak in dit meerjarenbeleidsplan 
en wordt vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering. Ook zorgen we ervoor 
dat de werkorganisatie toegerust is om het 
meerjarenbeleidsplan ‘Sterk in de regio’ naar 
tevredenheid uit te voeren. 

HOE NU VERDER?
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Noord-Brabant
 Zeeland

Zuid-Holland

Vitale hengelsport-
verenigingen
Het versterken van 
het fundament van de 
hengelsportvereniging 
door werving en behoud 
van vrijwilligers.

De wereld om ons heen verandert, 
denk aan de toenemende druk op de 
buitenruimte en klimaatverandering

Sportvisserij Zuidwest Nederland
STERK IN DE REGIO

MEERJARENBELEIDSPLAN 2022+

Sportvisserij Zuidwest Nederland is 
een overkoepeling van 200 plaatselijke 
hengelsportverenigingen in de 
provincies Noord-Brabant en Zeeland 
en nagenoeg de hele provincie Zuid-
Holland. 

Ambities

Ondersteunen
• Inzetten op het ondersteunen van de bestuurders  
 van hengelsportverenigingen.
• We beschouwen verenigingsondersteuning   
 als een ‘aparte tak van sport’.

Behartigen
• Opstellen van een agenda per regio.
• Investeren in het vormen van duurzame netwerken.

Grotere toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van viswater 
Bouwen aan goede mogelijkheden 
om te kunnen sportvissen door het 
verder toegankelijk, bereikbaar en 
bevisbaar maken van viswateren.

Zichtbaar maken van de sociaal-
maatschappelijke waarde van 
sportvissen
Sportvissen zetten we als middel 
in om maatschappelijke winst te 
behalen en dat maken we zichtbaar.

Verstevigen 
• We maken beter zichtbaar wat we doen en 

dragen uit waar we voor staan.

VERENIGING

HENGELSPORT-
VERENIGING

Aanpak

Verbinden
• Bijdragen aan de aanpak van 

sociaal-maatschappelijke  
vraagstukken.

• Ontplooien van sociaal-  
maatschappelijke activiteiten.

Binnen onze hengelsportverenigingen zetten veel 
mensen zich met hart en ziel in. Mensen die op lokaal 
en regionaal niveau het sportvissen mogelijk maken en 
de ruggengraat vormen van de vissport in onze regio’s.



Biesboschweg 4a
4924 BB Drimmelen

0162 - 687 260
info@sportvisserijzwn.nl
www.sportvisserijzwn.nl
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