
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Bestuursvergadering 

 
1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 14:45 uur.  
1.2. Om 19.00 uur start de NGVA-avond in Impuls. Pim maakt een kort verslag van deze 
vergadering. Actie PWIL 
1.3. Gijs Bardoel heeft in de vergadering van de palingkwekers aangegeven dat hij interesse 
heeft in een bestuursfunctie. Dit kan in de ALV van mei 2017 aan de leden worden 
voorgelegd. Norbert zet het op de agenda (wel zaak hier binnenkort nog contact over te 
hebben met Gijs: William?) Actie WSWI/ NJER 
 

2. Ingekomen stukken 
2.1. Geen 
 

3. Verslaglegging 
3.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 22-09-16 wordt besproken. Adri en Pim 
staan als afwezige vermeld, maar waren tijdens dit overleg wel aanwezig. Voor het overige 
wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.  
3.2. De actielijst wordt doorgenomen: 

3.2.1. n.a.v. Pt.13: Voor het wijzigen van de gedragscode is het niet nodig een 
formularium op te stellen: dit is onlangs al gedaan. Norbert heeft het voorstel voor 
EZ met offerte in overleg met Gieta op 24 november naar beneden bijgesteld en is 
in afwachting van een reactie van Hans van Dongen. William heeft het formularium 
van Gieta ontvangen. Hij stuurt het door aan Norbert die het op de website van 
NeVeVi zet in het ledengedeelte. Actie WSWI/ NJER  
Afgesproken wordt dat er een lijst wordt opgesteld van dierenartsen die verstand 
van vis hebben. Pim benadert Peter Werkman daarvoor. Actie PWIL. Norbert 
stuurt een mail aan de leden om hen om de naw-gegevens van hun dierenartsen te 
vragen. Actie NJER 

3.2.2. n.a.v. Pt.10 Norbert bekijkt nog even de nieuwsbrieven van de voerfabrikanten 
en van de EU en zet deze door. Naschrift: het is de bedoeling dat je zelf een 
abonnement op de nieuwsbrieven neemt, nadat ze door Norbert eenmalig zijn 
doorgezet. Actie ALLEN/ NJER 

3.2.3. n.a.v. Pt. 17 Willy wil alle meervalkwekers uitnodigen voor een 
marketingbijeenkomst. Ook potentiele leden als Foolen en Vancollie. Hij stelt een 
korte tekst samen voor een mailing aan alle meervalkwekers. Norbert zet de 
mailing in elkaar. Actie WGEU/ NJER 
 
 
 

datum verslag : 15 december 2016 
locatie : Kantoor NeVeVi Wageningen 

 datum : 30 november 2016 
 aanvang : 15.00 uur 
 sluiting : 17.30 uur 
 aanwezig : William Swinkels (WSWI), Pim Wilhelm (PWIL) Adri Bout (ABOU), Willie 

Geurts (WGEU),  Norbert Jeronimus (NJER) (verslag) 
 afwezig : - 
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4. Pensioenen 

Geen nieuwe ontwikkelingen. BPL heeft hoger beroep aangetekend. Dit is inmiddels in 
procedure. Kan een half jaar tot heel jaar gaan duren. 
 

5. Volgende ALV 
De volgende ALV houden we weer in mei. Voor de ALV kijken we naar een bijzondere, 
interessante locatie. Bijvoorbeeld: Smit Zeevis in Rotterdam, Provis in Twente, Urban 
Farmers in Den Haag, Jan van Mechelen Valkenswaard.  
 
Met name Smit Zeevis is interessant als zij een verhaal kunnen houden over kweekvis: 
waar moet je als kweker rekening mee houden, marktwerking, logistiek, verpakking, etc. 
Adri kent de directie en benadert hen voor de mogelijkheden. Actie ABOU 
 

6. Ledenzaken 
Ledenwerving: Norbert heeft een bestand opgebouwd met potentiele leden. Dit wordt 
besproken en aangevuld. Het bestand wordt straks gebruikt voor een mailing om nieuwe 
leden te interesseren. Zie ook de argumenten uit vorige vergadering. Zij worden ook 
uitgenodigd voor het openbare gedeelte van de ALV in mei. Actie NJER 
 

7. Communicatie 2016 
7.1. De palingkwekers zijn deze week bijeen geweest. De palingpromotie wordt in 2017 
voortgezet. Bardoel heeft aangegeven dit te steunen. Via het verslag van die vergadering 
wordt bevestigd dat iedereen dan ook meebetaalt. Joost Blom kan dan zorgen dar er een 
machtiging naar nog niet betalende leden gaat. 
 
7.2. Nieuwsbrieven:  
De volgende Update kan in eind januari of begin februari verschijnen. De input van Adri 
(semi-moist-voer) en medicijngebruik (WSWI) staan nog open. Actie ABOU/ WSWI 
 

8. Volgende vergadering 
Norbert maakt een vergaderschema voor 2017. Actie NJER 
 

9. WZTTK 
9.1. Willy: volgend jaar is er mogelijk weer subsidie voor de promotie van vis beschikbaar. 

Willy houdt het in de gaten en wil de kar helpen trekken als de subsidie er inderdaad 
komt. Actie WGEU 

9.2. Kees Kloet heeft gevraagd of Norbert als secretaris van NeVeVi zijn goedkeuring kan 
geven aan zijn inventarisatie over benodigde vergunningen voor de bouw van een 
viskwekerij. Dit in verband met instemming van investeerders die willen weten of 
Kingfish Zeeland alles op orde heeft. Het bestuur besluit dat Norbert het verzoek kan 
inwilligen, met de vermelding dat Kingfish Zeeland er geen rechten aan kan ontlenen. 
Actie NJER 

9.3. Pim brengt de kwestie Madam Jeanette naar voren: Norbert blijkt een fervent 
liefhebber* Pim wordt hartelijk bedankt voor zijn inbreng. 
 

10. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur. 
 

 
 

EINDE VERSLAG 
 
 
 

* Mochten er meer mensen zijn met ‘pikante aspiraties’: het eten van deze peper vergt enige oefening. 


