Visstandbeheercommissie De Stichtse Rijnlanden
Secretaris: Martin Hoorweg
Leijenseweg 115, 3721 BC Bilthoven
Tel: 030-6058442, Email: hoorweg@sportvisserijnederland.nl

Concept Verslag Werkcomité vergadering 26 mei 2015
Aanwezig: Lars Nanninga (vz), Martin Hoorweg (secr), Richard Trofimowicz (penn), Peter
Burger, Robin Blokhuizen, Paul Blokdijk, Tom Voorhamm, Roel Bronda.
Afwezig: Gerard Raaphorst.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Concept verslag Werkcomité vergadering dd. 20 januari 2015 (zie bijlage)
3. Evaluatie VBC (wat kan beter? Bemensing? Doel?)
4. Maaibeheer 2015 (monitoring gewijzigde maaimethode HDSR, graskarper)
5. Actielijst 2015 (onderwerpen vanuit Visplan, werkcomite, HDSR)
6. Vergaderschema 2015

1. Opening en mededelingen
Lars heet iedereen welkom.
Vanuit ‘De Schakel’ is wederom het verzoek gekomen om lid te kunnen worden van de VBC.
Hierop is al meerdere keren een negatief advies gekomen vanuit de VBC. Lars stelt voor nog
één keer naar de stukken te kijken om te kijken of we niks hebben gemist. Volgende overleg
dit agenderen (Actie: MH)
Gerard Raaphorst heeft te kennen gegeven dat hij gaat stoppen met zijn werkzaamheden
binnen het werkcomité. Paul Blokdijk vanuit de AUHV zal zijn plaats binnen het werkcomité
gaan overnemen.
De invulling binnen het werkcomité vanuit HDSR zal zich gaan vormgeven zodra de richting
vanuit de VBC voor de komende periode duidelijk is.
Lars vraagt Martin de adresselijst van de VBC te updaten (actie: MH)
2.



Verslag vorige vergadering dd. 20 januari 2015
Pag. 1, agendapunt 3, 3e zin: “Lars Nanninga is voorzitter van de VBC Delfland en zit in
het dagelijks bestuur van HH van Delfland”. Moet zijn: “Lars Nanninga is voorzitter van de
VBC Delfland en zit in het algemeen bestuur van HH van Delfland”.
Pag. 2, agendapunt 4, 3e alinea: Hier staat dat het waterschap aangeeft dat alleen op
primaire watergangen een graskarperproef geen zin heeft. PD vraagt of het dan dus op
alle andere watergangen wel is toegestaan graskarper uit te zetten. RB geeft aan dat zij
alleen maaien in wateren waar zij beheerder zijn en zij daar geen mogelijkheden zien
voor een dergelijke proef.

Het verslag is met deze wijzigingen vastgesteld (wijzigingen verwerkt in definitief verslag).
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3.

Evaluatie VBC

Uit de evaluatie van de VBC bleek dat er de afgelopen jaren vrijwel geen contact is geweest
met de leden. Terugkoppeling was nihil en 1-op-1 contact is niet gebeurt. Het werkcomité is
hiervoor verantwoordelijk. De vraag is dan ook hoe we de komende periode de leden actief
gaan benaderen en betrekken bij de VBC.
Robin en Richard geven aan dat er te veel verenigingen zijn om 1-op-1 contact te kunnen
hebben. Daarnaast komen de vertegenwoordigers alle uit het regio Utrecht waardoor
informatie uit regio Woerden niet voorhanden is. Afgesproken wordt om te gaan zoeken naar
een vierde vertegenwoordiger in het werkcomité uit de regio Woerden. Martin zal navraag
doen wie hiervoor benaderd kan worden (actie: MH).
Qua communicatielijnen zal algemene informatie, maar ook verslagen en uitnodigingen,
verlopen via het secretariaat. De vier vertegenwoordigers vanuit het werkcomité zullen alle
circa vijf HSV’s gaan vertegenwoordigen waar zij direct contact mee gaan onderhouden. Zo
ontstaan er kortere lijnen en krijgen we hopelijk meer gebiedsgerichte informatie (knelpunten
en kansen). Martin zal een opzet werkwijze/indeling nieuwe werkcomité maken (actie: MH).
Daarnaast zal Martin alle leden informeren over de nieuwe start van de VBC (actie: MH)
Om de leden weer bij de VBC te gaan betrekken wordt er gedacht een leuke dag te
organiseren die in het teken staat van netwerken, informeren en actief met elkaar bezig zijn.
Gezien de periode worden de mogelijkheden bekeken dit in het voorjaar van 2016 te
organiseren (actie:MH).
4.

Maaibeheer 2015

Roel geeft aan dat tijdens de plenaire vergadering de leden zijn geïnformeerd over het
maaibeleid van komend jaar. Er zijn destijds kaarten ingedeeld waarop staat aangegeven
welke watergangen er dit jaar gemaaid gaan worden. Het aangepaste maaibeleid is nog in
de proeffase en ze hopen danook op goede feedback vanuit de visserij. Zeker gebied
specifieke informatie is nodig om eventueel te kunnen bijsturen.
Robin geeft aan dat het kaartje wat destijds is uitgedeeld dusdanig klein is dat het niet
leesbaar is. Daarnaast verwacht hij dat de gegeven input niet voldoende is om
daadwerkelijk reactie te krijgen vanuit de verenigingen. Roel geeft aan dat hij de kaart van
het maaibeleid 2015 digitaal zal doorsturen (actie: RB). Martin zal deze vervolgens voorzien
van een begeleidende mail rondsturen naar de leden (actie: MH).
Roel zal tevens nagaan of er een document is welke maaimethoden waar worden toegepast
(actie: RB).
5.

actielijst 2015

Het uitvoeringsplan van het Visplan zal jaarlijks geëvalueerd en aangepast moeten worden.
Eventuele prioritaire acties worden per jaar verwerkt in een jaarplanning.
Martin zal de laatste versie van het Visplan aan Lars en Paul doorsturen (actie: MH).
Komend jaar zullen de volgende onderwerpen binnen het werkcomité worden behandeld:
 Maaibeleid;
 Afsprakenlijst uitzet vis;
 Calamiteitenplan vissterfte.
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6.

Vergaderschema

Jaarlijks zullen we één plenaire vergadering en vier werkcomitévergaderingen plannen.
Daarbij zal er één reservedatum worden gereserveerd. De vergaderingen zullen aanvangen
om 19:30 uur en uiterlijk 21:30 worden afgerond.
Vergaderschema 2015:
 Werkcomité dinsdag 18 augustus 2015
 Werkcomité dinsdag 6 oktober 2015 (reservedatum)
 Plenaire vergadering dinsdag 10 november
 Werkcomité dinsdag 15 december 2015
7.

Rondvraag

Richard: Zijn de nota’s voor de contributie dit jaar al verstuurd? Martin geeft aan dat dit nog
niet gebeurt is. Hij zal dit oppakken (Actie: Martin).
Hij geeft aan dat HSV De Vaart-Poscar dit jaar 70 jaar bestaat. 13 Juni zal er een receptie
plaatsvinden en nodigt hierbij de VBC uit.
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Actiepuntenlijst
Actielijst n.a.v. VBC werkcomité 26 mei 2015
Nr
1
2
3

Wie
MH
MH
MH

Wanneer
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

4
5
6

Actie
Agenderen dossier De schakel volgend werkcomité overleg
Updaten VBC adressenlijst
de
Zoeken 4 vertegenwoordiger hengelsport voor het werkcomité
uit regio Woerden
Opstellen werkwijze/indeling nieuwe VBC
Informeren leden nieuwe start VBC
VBC uitje 2016

MH
MH
MH

7
8
9
10
11

Digitale kaart maaibeleid 2015 doorsturen naar secretariaat
Rondsturen/informeren leden mbt maaibeleid
Nagaan documentatie maaimethoden
Doorsturen laatste versie Visplan naar werkcomité
Opsturen nota’s contributie 2015

RB
MH
RB
MH
MH

z.s.m.
z.s.m.
Najaar
2015
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

Actielijst n.a.v. Visplan
Nr
A
B
C

Actie
Opstellen voorlopige afsprakenlijst visuitzet
Maaibeleid 2015
Calamiteitenplan vissterfte
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werkcomité
werkcomité
werkcomité

Wanneer
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
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