
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Verslag Algemene Leden Vergadering 

datum verslag : 22 juni 2019 
locatie : Zone College Zwolle 

 datum : 4 juni 2019 
 aanvang : 14.00 uur 
 sluiting : 17.00 uur 
 aanwezig : W.J.C. Swinkels,  G. Bardoel, W. Wilhelm,  J. Raemakers, H. Falke, T. Rutters, 

N. Jeronimus (verslag) 

1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 14:30 uur.  
1.2. Er zijn afmeldingen ontvangen van: J. Troelstra, J. Schuphof, K. Kloet, A. Polhoud, P. 

Meulendijks, R. Muskens, G. Booijink, R. Martens, G. Van der Wijst, H. Koning, S. 
Salomons, J. van Dooren 
 

2. Verslaglegging 
Het verslag van de ALV van 29-06-2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Financiën 
3.1. Het concept jaarverslag 2018 dat voorafgaande aan de vergadering is rondgezonden 

aan de leden, wordt ter vergadering door de penningmeester gepresenteerd. Het 
Jaarverslag 2018 wordt door de vergadering vastgesteld. 

3.2. De concept-begroting voor 2019 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 het huidige ledental zal de begroting vanaf 2019 
sluitend kunnen zijn. De Begroting 2019 wordt door de vergadering vastgesteld. 
 

4. Huishoudelijk reglement en gedragscode 
4.1. Het concept-huishoudelijk reglement wordt doorgesproken:  

T.a.v. artikel 3: 
de entreevergoeding wordt uitgelegd. Het is fair deze vergoeding te vragen omdat 
leden in de voorgaande jaren veel investeren in zaken als een gedragscode, statuten, 
lobbywerk, communicatie en huisvesting. Besloten wordt toe te voegen: tenzij de ALV 
anders besluit. 
T.a.v. artikel 9: het kantooradres van NeVeVi. Voorkeurslocatie ALV vervalt 
T.a.v. artikel 12: de tarieventabel wordt dit jaar opgeschoond en later aan het 
reglement toegevoegd ter vaststelling op de volgende ALV. Voor dit jaar blijft de 
huidige tabel gehandhaafd.  
T.a.v. artikel 13: besloten wordt het HHR niet bij het grote publiek bekend te maken. 

4.2. De ingekomen suggestie van J. Schuphof om het boek over visziekten van het CVI op 
te nemen onder het hoofdstuk Visgezondheid, wordt overgenomen 

4.3. Het Huishoudelijk Reglement wordt door de vergadering vastgesteld. Leden kunnen 
nog voor 1 augustus aanvullingen en/of opmerkingen indienen op de bijbehorende 
Gedragscode bij de secretaris, n.jeronimus@nevevi.nl De definitieve versie van de 
Gedragscode wordt daarna per e-mail toegezonden. 
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5. Bestuurszaken 
Het rooster van aftreden wordt besproken: In 2019 zijn twee bestuursleden aftredend: 
William Swinkels en Adri Bout. Beiden zijn herbenoemd voor een periode van maximaal 4 
jaar. Er wordt een nieuw rooster van aan- en aftreden opgesteld. 
 

6. Ledenzaken 
Er zijn 2 nieuwe leden te verwelkomen: 
- ValleiVis, Jeroen Schuphof 
- Rob Martens, kweker bij Passie voor Vis 
 

7.  
 

8. Nieuws vanuit de vissoorten 
 
Paling 
De voorzitter licht de stand van zaken in de palingsector toe. Aan de certificering door 
ISEAL wordt onverminderd doorgewerkt. De board van ISEAL stelde aanvullende vragen 
over de aanvraag, maar we zien dat als een goed teken: beter nu dan wanneer we laten op 
het issue van duurzaamheid onder vuur komen te liggen.  
 
In het Eelric in Wageningen vordert het onderzoek naar reproductie van paling: er zijn de 
afgelopen maanden grote hoeveelheden larven geproduceerd, die nu ook langer in leven 
blijven. 
 
Samen met de Good Fish Foundation zit DUPAN in een project, dat antwoord moet geven 
op de vraag of er een gereguleerde, beperkte benutting van paling mogelijk is. GFF stelde 
zich tot noch toe op het standpunt dat dit niet mogelijk is.  
 
Steur 
Johan Raemakers vertelt over de toenemende druk op de markt vanuit China: zij hebben 
wereldwijd inmiddels een marktaandeel van twee derde. Veel sterrenrestaurants serveren 
inmiddels Chinese kaviaar. De prijzen staan daardoor flink onder druk. 
 
Overige 
Pim Wilhelm vertelt over de problematiek over de slechte verkrijgbaarheid van ouderdieren 
voor de kweek van Kwi-Kwi. 
 
 

9. Opleidingen 
Thijs Rutters van het Zonecollege, Zwolle geeft een presentatie over de MBO-opleiding 
Aquacultuur. Hij toont een dynamische film over de opleiding en de faciliteiten in Zwolle. 
Aquacultuur is een deel-opleiding. Deze wordt veelal gekozen door leerlingen van de 
opleiding voor sportvisserij. Alle leerstof is digitaal beschikbaar. De opleiding bestaat uit de 
clusters Management van kweeksystemen, Voer & Groei en Vis & Gezondheid. 
 

10. WZTTK 
 
Via de mail zijn enkele aanvullende vragen van Jeroen Schuphof binnengekomen. Naar 
aanleiding daarvan plaatst NeVeVi de statuten in het besloten ledendeel van de website. 
Tevens gaat het bestuur bekijken of het mogelijk is ook een activiteiten-jaarverslag te 
maken, naast het financiële jaarverslag. 
 

11. Afsluiting en einde huishoudelijk deel 
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur. 
 
Aansluitend volgt een meer dan interessante rondleiding door Thijs Rutters over de afdeling 
Aquacultuur waar leerlingen praktische ervaring opdoen met viskweek. De leerlingen 
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hebben hun eigen vermeerderingstraject: daar zijn ze de gehele week, ook buiten 
schooltijd, verantwoordelijk voor. 
 
Om te zien of de leerlingen ook goede vis kunnen produceren, volgt nog een borrel met 
proeverij van in huis gekweekt, gerookte forelfilet. Thijs fileerde de forellen ter plaatse. 
Daarbij kon het verschil geproefd worden met forel uit een kweekvijver. De vissen en 
overige heerlijke hapjes vielen bijzonder goed in de smaak. De ledenvergadering bedankt 
Thijs Rutters en het Zonecollege voor hun gastvrijheid en interessante bijdrage aan de 
ALV. 
 
 

 
- Einde verslag - 

 


