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Fonds Voorzieningen Sportvisserij Zuidwest Nederland 
 

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft een fonds Voorzieningen sportvisserij. Uit dit fonds geeft 

de federatie subsidie aan hengelsportverenigingen voor het realiseren van voorzieningen voor 

sportvissers, het viswater of de visstand. Hierbij kun je denken aan de aanleg en verbetering van 

trailerhellingen, visstoepen, steigers, schuilvoorzieningen, clubhuizen, pompen/fonteinen, 

onderwaterstructuren, oeverbeschoeiingen, graven/aanleggen van visvijvers, aanbrengen van 

beplanting of andere maatregelen die van belang zijn voor de duurzame verbetering van het 

viswater, de visstand en/of het sportvisserijgebruik. 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je als vereniging aan een aantal voorwaarden 

voldoen. In deze regeling is beschreven wat die voorwaarden zijn en hoe je een subsidie kunt 

aanvragen. 

 

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie? 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland ondersteunt met deze subsidie hengelsportverenigingen bij de 

duurzame verbetering van het viswater, de visstand en/of het sportvisserijgebruik.  

  

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen? 

 

Hengelsportverenigingen die zijn aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland kunnen deze 

subsidie aanvragen. Een hengelsportvereniging kan alleen een subsidieaanvraag indienen voor een 

voorziening in of bij een viswater als zij visrechthebbende is of uitdrukkelijk schriftelijke toestemming 

van de visrechthebbende heeft.  

 

Artikel 3 Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen? 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland kan een subsidie toekennen voor:  

a. het realiseren van voorzieningen voor sportvissers, het viswater of de visstand, zoals de 

aanleg en verbetering van trailerhellingen, visstoepen, steigers, schuilvoorzieningen, 

clubhuizen, pompen/fonteinen, onderwaterstructuren, oeverbeschoeiingen, 

graven/aanleggen van visvijvers, aanbrengen van beplanting e.d.  

b. andere maatregelen die van belang zijn voor de duurzame verbetering van het viswater, de 

visstand of het sportvisserijgebruik.  

 

Artikel 4  Subsidiebedrag  

  

1. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn alle noodzakelijke kosten van de voorziening, 

met uitzondering van de kosten van zelf verrichte arbeid, door de aanvrager of hiermee 

verwante partijen. 

2. Sportvisserij Zuidwest Nederland financiert maximaal de helft van de kosten van de 

voorziening, tot een maximumbedrag van € 25.000,-. 

3. De eigen bijdrage van de hengelsportvereniging is minimaal € 500,-. 
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Artikel 5 Hoe verloopt de subsidieprocedure? 

  

1. De hengelsportvereniging moet de aanvraag voor subsidie indienen voordat de voorziening 

wordt gerealiseerd. 

2. De hengelsportvereniging vraagt subsidie aan met het aanvraagformulier dat op de website van 

Sportvisserij Zuidwest Nederland staat. 

3. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn en ondertekend zijn door minimaal twee 

bestuursleden van de hengelsportvereniging. 

4. Sportvisserij Zuidwest Nederland kan vragen stellen naar aanleiding van de aanvraag; deze 

worden door de aanvrager beantwoord. 

5. Sportvisserij Zuidwest Nederland streeft ernaar binnen een maand na het indienen van de 

aanvraag een besluit over de subsidieaanvraag te nemen. 

6. De directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland beslist over de subsidieaanvraag. Tegen de 

beslissing van de directeur is beroep mogelijk bij het bestuur. 

 

Artikel 6  Afwijzingsgronden  

 

1. Sportvisserij Zuidwest Nederland wijst de subsidieaanvraag af als:  

a. de kosten van de voorziening niet in redelijke verhouding staan tot de beoogde duurzame 

verbetering van het viswater, de visstand of het sportvisserijgebruik;  

b. een andere maatregel of wijze van uitvoering de voorkeur verdient, gelet op de kosten;  

c. een bijdrage uit een andere financieringsbron voldoende is om de realisatie van de 

voorziening te bekostigen. 

2. Sportvisserij Zuidwest Nederland kent geen subsidie toe als de voorziening waarvoor subsidie 

wordt gevraagd al geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd voordat op de aanvraag is beslist, tenzij 

er omstandigheden zijn die naar het oordeel van de directeur een ander besluit rechtvaardigen. 

3. In de begroting van Sportvisserij Zuidwest Nederland is het bedrag opgenomen dat in het 

betreffende jaar beschikbaar is voor het Fonds Voorzieningen. Als dat bedrag volledig is besteed, 

worden in dat jaar geen nieuwe subsidieaanvragen meer in behandeling genomen. 

 

Artikel 7  Overige voorwaarden  

  

1. Indien in het water waar de voorziening wordt gerealiseerd ook een ander dan de 

visrechthebbende c.q. aanvrager gerechtigd is de visserij uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld 

vergunninghouders of gemachtigden, moet de hengelsportvereniging hen, voordat de 

subsidieaanvraag wordt ingediend, informeren over de geplande voorziening.  

2. Aan de toekenning van de subsidie kunnen nadere voorwaarden worden verbonden, zoals het 

stellen van een termijn waarbinnen de voorziening beschikbaar moet blijven voor de 

sportvisserij.  

3. In overleg met Sportvisserij Zuidwest Nederland moet de hengelsportvereniging bij publiciteit en 

op/bij de gerealiseerde voorziening duurzaam en herkenbaar aangeven dat realisering mede 

mogelijk is gemaakt met subsidie van Sportvisserij Zuidwest Nederland.   
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Artikel 8  Verplichtingen van de hengelsportvereniging  

  

Als de subsidie is toegekend, is de hengelsportvereniging verplicht:  

a. de voorziening te realiseren overeenkomstig de omschrijving zoals die door Sportvisserij 

Zuidwest Nederland is goedgekeurd;  

b. de uitvoering van de voorziening pas te wijzigen als Sportvisserij Zuidwest Nederland daar 

toestemming voor heeft gegeven;  

c. de voorschriften die aan de toekenning van de subsidie zijn verbonden na te leven.  

 

Artikel 9  Betaling van de subsidie 

  

1. Sportvisserij Zuidwest Nederland betaalt de subsidie na ontvangst van de facturen en na bericht 

van de hengelsportvereniging dat de voorziening is gerealiseerd. 

2. De hengelsportvereniging kan een verzoek indienen om tijdens de voorbereiding en/of 

uitvoering van de voorziening een voorschot te ontvangen. Een voorschot zal nooit meer dan 

80 procent van de toegekende subsidie bedragen.  

 

Artikel 10 Terugvorderen van de subsidie 

  

De subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de hengelsportvereniging de 

voorwaarden waaronder de subsidie is toegekend niet naleeft of indien de bij de aanvraag verstrekte 

informatie zodanig onjuist blijkt te zijn, dat bij het bekend zijn van de juiste informatie geen subsidie 

verstrekt zou zijn. 


