
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verslag Algemene Leden Vergadering 

datum verslag : 20 oktober 2016 
locatie : Urban Farmers Den Haag 

 datum : 10 oktober 2016 
 aanvang : 14.00 uur 
 sluiting : 17.30 uur 
 aanwezig : R. Leemans,  H. Falke, W.J.C. Swinkels,  G. Bardoel, J. Troelstra,   W. Wilhelm,  

p. Meulendijks, A. Bout, J. Raemakers,  N. Jeronimus (verslag) 

1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 14:00 uur.  
1.2. De vergadering kent een ledendeel en aansluitend een open deel. Voor het open deel 

hebben zich 4 aspirant leden aangemeld. 
 

2. Verslaglegging 
Het verslag van de bestuursvergadering van 25-05-2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Financiën 
3.1. Het concept jaarverslag dat voorafgaande aan de vergadering is rondgezonden aan de 

leden, wordt ter vergadering door de penningmeester gepresenteerd. Het jaarverslag 
wordt door de aanwezige leden vastgesteld. 

3.2. De concept-begroting voor 2017 die voorafgaand aan de vergadering is rondgezonden 
aan de leden, wordt ter vergadering door de penningmeester gepresenteerd. De 
begroting voor komend jaar ziet er goed uit. Achterstallige betalingen zijn waar 
mogelijk ingelopen. De penningmeester bedankt de secretaris voor zijn inspanningen. 
Met enkele leden erbij zal de begroting in de komende jaren sluitend kunnen zijn. De 
begroting wordt door de aanwezige leden vastgesteld. 

3.3. Door de penningmeester wordt aangegeven dat het volgens de statuten mogelijk is om 
een kascontrolecommissie aan te stellen voor het controleren van de boeken. Hij legt 
uit hoe de procedure nu in zijn werk gaat. De boeken worden onderhouden door 
Visofvis, een onafhankelijk kantoor. Visofvis heeft dit jaar een extra controle laten doen 
door een register accountant. De NeVeVi-administratie kenmerkt zich door de 
kleinschaligheid van de financiële huishouding. Wat de leden betreft is er dan ook geen 
noodzaak voor een kascontrolecommissie. 
 

4. Bestuurszaken 
Willie Geurts is afgetreden als bestuurslid. Er is een vacature vanuit de meervalkwekers. 
De leden wordt gevraagd kandidaten voor te dragen. Het bestuur stelt Gijs Bardoel - van de 
palingkwekers - voor als nieuw bestuurslid. De ledenvergadering bekrachtigd het 
voorstel. 
 

5. Einde gesloten deel en inloop genodigden  
Voor deze bijeenkomst zijn aanwezig Gieta Mahabir en Henk Offringa, ministerie EZ.  
 
Daarnaast hebben zich vier aspirant-leden aangemeld: De Steurhoeve (productie van 
kaviaar), De Stroom (Meerval pootvis), Twentevis (Tilapia, Meerval, Forel), Fleuren & 
Nooijen (Meerval). 
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6. Rondleiding Urban Farmers 
Leden en genodigden krijgen een uitgebreide rondleiding door het aquaponics bedrijf van 
Urban Farmers. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de Tilapia-kwekerij die met succes deze 
vis kweekt voor streekrestaurants en een aantal groothandels. Aansluitend wordt de 
groentekwekrij bezocht. 
 

7. Nieuws vanuit de vissoorten 
De voorzitter licht de stand van zaken in de palingsector toe. Hij geeft een toelichting op de 
jaarcijfers van DUPAN en de bestedingen van het geld dat van de leden afkomstig is.  
 
Er zijn twee geldstromen binnen DUPAN.  
1.De bijdragen die de kwekers betalen over de inkoop van het voer worden de kosten van 
de Stichting betaald (secretariaat, bestuurskosten, voorlichting, huisvesting, etc.) 
2. De afdrachten die (met name de rokerijen) betalen over de verkopen aan de eindafnemer 
(opslag 50 cent of 1 euro per kilo paling): deze inkomsten worden ingezet voor 
herstelmaatregelen (uitzet paling, paling over de dijk, wetenschappelijk onderzoek, etc.) 
Zowel de stichting als het fonds doen het goed: de voorzitter presenteert de cijfers van het 
afgelopen jaar en legt uit wat er met het geld is gedaan. De cijfers zijn ook te vinden op 
www.dupan.nl 
 
ESF: de Sustainable Eel Standard - de standaard die in ontwikkeling is voor 
traceerbaarheid en duurzaamheid van paling, bevindt zich momenteel in en 
accreditatieproces van ISEAL. Als ISEAL de standaard certificeert, dan heeft deze dezelfde 
waarde als MSC/ ASC (beide ISEAL geaccrediteerd) en is er voor supermarkten geen 
aanleiding meer palingproducten uit te schappen te weren. 
 
EELRIC: op de campus van Wageningen is een protocol ontwikkeld voor de productie van 
kwalitatief hoogwaardige palinglarven. Inmiddels zijn van 7 verschillende ouderparen larven 
verkregen en vind larvenproductie met regelmaat plaats. De volgende onderzoeksfase richt 
zich op de ontwikkeling van een geschikt voer. 
 
Norbert presenteert de activiteiten die dit jaar worden ondernomen om paling te promoten. 
De promo-acties in de viswinkels zorgen voor een stijging in de palingverkoop van 
gemiddeld 285% tijdens de promo-dag t.o.v. een normale dag. 

 
8. Dierenwelzijn in de viskweek, Hans van de Vis Wageningen Marine Research 

Hans van de Vis, presenteert de resultaten van het onderzoek naar welzijn van Nederlandse 
kweekvissoorten. De pfd van zijn presentatie in de bijlage bij dit verslag geeft een overzicht van de 
rapporten en wetenschappelijke publicaties over het onderzoek. Mogelijk dat deze pdf van zijn 
presentatie de rapporten beter toegankelijk kan maken. De rapporten zijn te vinden in het gesloten 
del voor leden op de website van NeVeVi (inloggen). Daar is ook een pdf over RAS en microbiologie 
opgenomen: deze is in zijn presentatie niet besproken. 
 

9. WZTTK 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

10. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur. Er wordt nageborreld aan de bar. 
 
 


