
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Bestuursvergadering 

 
1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 12:30 uur.  
1.2. Welkom aan Gijs Bardoel, kandidaat bestuurslid NeVeVi 
 

2. Ingekomen stukken 
2.1. Animal Health Regulation Gieta Mahabir EZ. Viskwekers kunnen voorstellen indienen 
voor wijzigingen in de regulering. Pim doet een eerste leesactie voor 1 november. Actie PWIL 
Aan de overigen om zich voor de volgende vergadering over de regulering te buigen. Actie 
ALLEN 
 

3. Verslaglegging 
3.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 07-06-17 wordt besproken. Het wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
3.2. De actielijst wordt doorgenomen: 

3.2.1. n.a.v. Pt.3: Aquavalley opnemen in de nieuwsbrief: subsidie via Stimulus-project. 
Actie NJER 

3.2.2. n.a.v. Pt.7: Mogelijk dat Topaal lid wil worden. Actie WSWI/ NJER 
3.2.3. N.a.v. Pt. 13: Pim stuurt deze week info over de MBO-opleiding. Pim maakt ook 

een opzet over semi-moist-voer. Insectenmeel lijkt een interessant thema te zijn: 
mag dat voor dieren tbv menselijke consumptie worden gebruikt? Input volgt via 
Pim. Actie PWIL 

3.2.4. N.a.v. Pt. 15: Huishoudelijk reglement: Pim maakt een voorzet met onderwerpen 
als: indexeren lidmaatschapsgeld, NeVeVi-voorzitter DUPAN wat als deze geen 
palingkweker is? Actie PWIL 

 
4. Pensioenen 

Geen bijzonderheden 
 

5. Volgende ALV (aansluitend) 
Gijs Bardoel wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. Bij goedkeuring 
door de leden schrijft Norbert hem in bij de KvK. Gijs moet daarvoor kopie paspoort mailen. 
Actie GBAR / NJER Vanuit de meervalkwekers is er een vacature ontstaan. Willie Geurts 
aftreden wordt in de ALV aangekondigd. William brengt hem een VVV-bon en een bos 
bloemen Actie WSWI.  
 

6. Ledenzaken 
Er hebben zich 3 aspirant-leden aangemeld voor de ALV (Twentevis, Steurhoeve, De 
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Stroom). 
 

 
 
7. Communicatie 2017 

Voor de nieuwsbrief zijn meerdere artikelen nodig: zonder nieuws geen nieuwsbrief. 
Besproken wordt wat de onderwerpen kunnen zijn. Zie verder onder 3.2.3 Een nieuwsbrief 
is nu belangrijk vanwege de aanmelding van nieuwe leden. Norbert brengt hem zsm uit. 
 

8. Volgende vergadering 
Gepland op 23 november 2017, 15.00 uur Wageningen. 
 

9. WZTTK 
Norbert update het rooster van aftreden en stuurt dit rond aan het bestuur. Actie NJER 
 
10. Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 13.45 uur. 
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