
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verslag Algemene Leden Vergadering 

datum verslag : 13 juli 2018 
locatie : Alltech Coppens, Valkenswaard 

 datum : 29 juni 2018 
 aanvang : 15.30 uur 
 sluiting : 17.30 uur 
 aanwezig : W.J.C. Swinkels,  G. Bardoel, W. Wilhelm,  A. Bout, J. Kursten, T. Rutters,  

K. Kloet, J. Schuphof, N. Jeronimus (verslag) 

1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 15:30 uur.  
1.2. De vergadering kent een ledendeel en aansluitend een open deel. Voor het open deel 

zijn ook aspirant-leden uitgenodigd. Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen. 
1.3. Er zijn afmeldingen ontvangen van: J. Troelstra, H. Falke, P. Meulendijks, R. Martens. 

 
2. Verslaglegging 

Het verslag van de ALV van 10-10-2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Financiën 
3.1. Het concept jaarverslag 2017 dat voorafgaande aan de vergadering is rondgezonden 

aan de leden, wordt ter vergadering door de penningmeester gepresenteerd. Het 
Jaarverslag 2017 wordt door de vergadering vastgesteld. 

3.2. De concept-begroting voor 2018 die voorafgaand aan de vergadering is rondgezonden 
aan de leden, wordt ter vergadering door de penningmeester gepresenteerd. De 
begroting voor komend jaar ziet er opnieuw goed uit, de contributie neemt iets toe door 
nieuwe leden of groeiende leden. Met nog enkele leden erbij zal de begroting in de 
komende jaren sluitend kunnen zijn. (Het idee wordt geopperd om ook te kijken of 
kwekers in Vlaanderen zich zouden willen aansluiten, zoals de kwekers van Omega-
baars.) De Begroting 2018 wordt door de vergadering vastgesteld. 

3.3. De penningmeester licht de ledencontributie toe. Wijzigingen in de contributie werden 
tot nu toe door de ALV vastgesteld. Dat was altijd achteraf, omdat het jaar dan al liep. 
De kosten van de vereniging stijgen echter ieder jaar, omdat leveranciers hun 
kostenstijging doorbelasten. De contributie van NeVeVi bleef evenwel de afgelopen 9 
jaar ongewijzigd. Dat leidt per saldo tot een achteruitgang van het resultaat. Daarom 
heeft het bestuur voorgesteld de kosten in 2019 eenmalig met 5% te verhogen en 
vervolgens jaarlijks met de CPI-index te corrigeren. De ledenvergadering stemt in met 
het voorstel. 
 

4. 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. 
 

5. Bestuurszaken 
Het rooster van aftreden wordt besproken: In 2019 zijn twee bestuursleden aftredend: 
William Swinkels en Adri Bout. Beiden kunnen zich herverkiesbaar stellen. Agendering voor 
de ALV van 2019. 
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6. Ledenzaken 
Er zijn 2 nieuwe leden te verwelkomen: 
- ValleiVis, Jeroen Schuphof 
- Rob Martens, kweker bij Passie voor Vis 
 

7. Opleidingen 
Thijs Rutters van De Groene Welle, Zwolle vertelt het een en ander over de MBO-opleiding 
Aquacultuur en de cursus op HBO-niveau die in ontwikkeling is. Deze gaat mogelijk in 
januari 2019 van start en is zeker interessant voor medewerkers van viskwekers. Meer 
informatie daarover is vanaf nu te vinden op de NeVeVi-website in het inlog-deel. 
 

8. Nieuws vanuit de vissoorten 
De voorzitter licht de stand van zaken in de palingsector toe.  
 
De Sustainable Eel Group Standard 
De standaard die in ontwikkeling is voor traceerbaarheid en duurzaamheid van paling is op 
21 juni gepresenteerd aan een aantal Europarlementariërs in Brussel door medewerkers 
van SEG en DUPAN. Het volledige accreditatieproces van ISEAL wordt begin juli afgerond. 
Als ISEAL de standaard certificeert, dan heeft deze dezelfde waarde als MSC/ ASC (beide 
ISEAL geaccrediteerd). Paling kan dan gelabeld worden met “ESF gecertificeerd product” 
en dan is er voor supermarkten geen aanleiding meer palingproducten uit te schappen te 
weren. De verwachting is dat een voorlopig lidmaatschap begin december een feit is. Een 
jaar later volgt het definitieve lidmaatschap. 
 
Palingkwekers kunnen zich her-certificeren voor ESF 
DUPAN draagt voor 50% bij in de kosten. 
 
Per 1 juli elektrisch afdoden voor paling verplicht! 
Informatie over afdodingsmachines voor aal is hier vinden: 
 
Rijpelaal in Nederland levert een compacte machine  
https://www.rijpelaal.nl/aalstunner/ 
 
Optimar in Noorwegen levert de grote machines 
https://optimar.no/products/onshore-fish-handling/products.html 
 
Forellenkweek 
Jeroen Schuphof vertelt e.e.a. over de moeilijkheden bij het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning van de gemeente bij het starten van een nieuwe kwekerij. Door het 
ontbreken van duidelijke regelgeving hebben ambtenaren geen kader voor het opstellen 
van een vergunning. 
 

9. WZTTK 
 
William Swinkels: Heeft een EG-nummer controle gehad van de NVWA voor HACCP. De 
NVWA wil nu dat er een handboek komt. William nodigt leden uit die al ervaring hebben 
met het opstellen van een dergelijk handboek om een mail sturen aan 
w.swinkels@nevevi.nl. Ook zal het NeVeVi-bestuur zich in de materie verdiepen. 
 
Norbert Jeronimus: Op het inlog-deel van de NeVeVi-website staat inmiddels een lijst met 
in vis gespecialiseerde dierenartsen. Voor alle leden is deze lijst inzichtelijk. 
 
Jan Kursten: De omgevingswet lijkt uit te gaan van hele grote kwekerijen. Kleine 
kwekerijen kunnen daardoor moeilijk aan een vergunning komen. Vraag: kan NeVeVi 
sonderen dat dit wordt aangepast? Volgens Kees Kloet is er op dat gebied al e.e.a. in 
ontwikkeling in Brussel, zoals een Pre-effect rapportage voor een periode van 3 maanden.  
 
Thijs Rutters: wanneer NeVeVi een volgende locatie voor haar ALV zoekt, dan is De 



 3 

Groene Welle in Zwolle een mooie mogelijkheid. 
 

10. Afsluiting en einde huishoudelijk deel 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur. 
Aansluitend volgt er een presentatie over Alltech Coppens Aqua Centre (ACAC) door Frits 
Berkers, bedrijfsleider. Daarna krijgen de leden een rondleiding door onderzoeksfaciliteiten. 
Er wordt interessante informatie gedeeld over de mogelijkheden van Alltech Coppens en 
een inkijk gegeven in de methodieken. Een en ander is dermate hoogstaand dat het maken 
van foto’s ten strengste verboden is. Leden doen veel ideeën op over moderne RAS-
technologieën.  
Na de rondleiding schuiven de leden aan bij de drukbezochte netwerkavond en BBQ van 
NGvA. Het is echt BBQ-weer, volop zon en meer dan 25 graden. 
 

 
- Einde verslag - 

 


