
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Bestuursvergadering 

 
1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 13:45 uur.  
 

2. Ingekomen stukken 
2.1. AVG-wet wordt door Pim ingebracht. Hij heeft een inventarisatie gemaakt voor de 
privacyverklaring op t.b.v. de NeVeVi-website. Norbert neemt dit verder op. Actie NJER 
Verder besproken: Pim en Adri hebben de AquaVlam bijeenkomst bezocht. NGvA-uitnodiging 
en mail nieuw lid kweker Passie voor Vis. 
 

3. Verslaglegging 
3.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 10-10-17 wordt besproken. Het wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
3.2. De actielijst wordt doorgenomen: 

3.2.1. n.a.v. Pt.3: Norbert heeft Ton Foolen gesproken. Voorstel is hem uit te nodigen 
voor de volgende bestuursvergadering. Hij zou bestuurslid kunnen worden, maar 
kan er voor kiezen de ALV’s niet te bezoeken. Actie NJER 

3.2.2. n.a.v. Pt.8: Op de volgende ALV (29 juni) aangeven dat er 2 bestuurders zijn die 
in 2019 aftreden. Zij denken na over herverkiezing. Actie NJER 

3.2.3. N.a.v. Pt. 10: Norbert plaatst nogmaals een oproep om de gegevens van 
dierenartsen te delen. Actie NJER 

 
4. Ledenzaken 

Er zijn 2 nieuwe leden te verwelkomen: 
- ValleiVis, Jeroen Schuphof 
- Rob Martens, kweker bij Passie voor Vis 
 
Het Bestuur stelt voor om tijdens de ALV van 29 juni een verhoging van 5% voor te stellen 
en daarna een CPI-indexering per jaar, omdat de inkomsten anders achterblijven bij de 
jaarlijks stijgende kosten. 
 

5. Financiën 
De jaarrekening 2017 en de begroting 2018 worden door het bestuur goedgekeurd. 
 

6. Pensioenen 
Nijvis heeft de zaak tegen BPL gewonnen. Daarmee zijn zij gevrijwaard voor 
pensioendeelname bij BPL. BPL verwijst viskwekers nu naar dit arrest; viskwekers zijn op 
basis van dit arrest niet langer verplicht bij BPL aangesloten te zijn/blijven. 
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7. Volgende ALV 
Vindt plaats bij Coppens op 29 juni, om 15.000 uur voorafgaand aan de netwerk-
bijeenkomst van NGvA. Norbert nodigt de leden uit. Actie NJER William stemt e.e.a. af met 
Gijs Rutjes en Jeroen Schuphof. 
 

8. Ledenzaken 
Kans voor ledenwerving: De niet-leden krijgen een uitnodiging voor de netwerk-avond, na 
de ALV. Actie NJER 
 

9. Communicatie 2017 
De nieuwsbrief besteed ook aandacht aan Eelric en aan AquaValley: op de website zijn de 
activiteiten te volgen. Nieuwsbrief wordt z.s.m. uitgebracht. 
 

10. Volgende vergadering 
Nog te plannen. 
 

11. WZTTK 
De problematiek rond de kosten (heffing) van het het afvoeren van proceswater op de 
Oosterschelde wordt uitvoerig besproken. Vraag is of de regeling kan worden gemoderniseerd 
omdat het om gezuiverd proceswater gaat dat feitelijk gewenste stoffen toevoegt. 
 
12. Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur. 
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