
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Bestuursvergadering 

 
1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 14:00 uur. De 
voorzitter heet Gita Mahabir van het ministerie van harte welkom. Gita is tot 16.00 uur 
aanwezig om de stand van zaken binnen de viskweek te bespreken en mee te denken over de 
nieuwe Gedragscode. 
1.2. Van Pim Wilhelm is geen afmelding ontvangen.  
1.3. Verzekeraars zijn zeer terughoudend in het verzekeren van viskwekers. Er zijn geluiden 
over 100% verhoging van de premies of zelf uitsluiting. NeVeVi zal daarom in kaart in kaart 
brengen wie er waar verzekerd is en of de problemen overal ervaren worden. Actie NJER 
 

2. Ingekomen stukken 
2.1. Opnieuw veel mail van Feap-mail. Dagelijks meerdere.  
2.2. Ter overname aangeboden: zeeviskwekerij. Norbert plaatst dit op de website van 
NeVeVi. Actie NJER 
 

3. Verslaglegging 
3.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 28-05-19 wordt besproken. Het wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
3.2. De actielijst wordt doorgenomen. Alle openstaande acties zijn afgevinkt. 
 

4. Bestuurssamenstelling 
Hans Bon wordt voorgedragen als bestuurslid. Uiteraard moet dit in de ALV worden 
vastgesteld. Hans is een niet-viskweker, maar is zeer kundig op het vlak van 
(internationale) aquacultuur. Het bestuur stemt in met de voordracht van Hans. Hij zal 
gevraagd worden om de liaison met Feap te zijn. Indien er zaken zijn waar Hans voor 
betaald moet worden, dan gebeurt dit alleen in afstemming met het bestuur en indien 
daarvoor gelden worden gevonden. Norbert informeert Hans. Actie NJER 
 

5. Financiën 
5.1. De lidmaatschapsbijdrage-tabel bevat inconsequenties. De tabel wordt besproken en 
het blijkt dat deze opnieuw moet worden opgebouwd. Norbert gaat een voorstel maken voor 
een nieuwe tabel en zal deze aan het bestuur voorleggen. Actie NJER 
5.2. Een tweetal leden betaalt structureel niet. William zal deze leden eerst telefonisch 
benaderen om te kijken wat eraan scheelt. Mocht er geen contact tot stand komen of mocht 
het lid niet willen betalen, dan wordt de procedure in gang gezet, conform de afspraken in de 
statuten en het huishoudelijk reglement. Actie WSWI 

 
 

datum verslag : 04 december 2019 
locatie : Kantoor Wageningen 

 datum : 27 november 2019 
 aanvang : 14.10 uur 
 sluiting : 17.45 uur 
 aanwezig : William Swinkels (WSWI), Adri Bout (ABOU), Gijs Bardoel, Norbert 

Jeronimus (NJER) (verslag) 
 afwezig : Pim Wilhelm (PWIL) 
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6. Huishoudelijk reglement en gedragscode 
6.1. Het nieuwe huishoudelijk reglement is door de ALV vastgesteld en wordt door het 
bestuur ondertekend. Norbert plaatst dit in het besloten deel van de website. Actie NJER 
6.2. De gedragscode is na de ALV bijgewerkt met de nagekomen opmerkingen. De 
opmerkingen worden doorgesproken en al dan niet overgenomen. Gita Mahabir bespreekt 
haar suggesties met het bestuur. Norbert gaat alle opmerkingen verwerken en legt het 
document opnieuw voor aan het bestuur. Actie NJER 

6.2.1. Belangrijk zijn een verwijzing naar de Diergeneesmiddelenlijst voor vissen van 
Haenen en Werkman en het Formularium Vis, van de website van KNMvD: 
https://www.knmvd.nl/app/uploads/sites/4/2018/09/160525-wvab-formularium-
consumptievis-oktober-2015-definitief.pdf 

6.2.2. In de Grondbeginselen mag sterker naar voren komen dat er in Nederland zonder 
antibiotica wordt gekweekt: In beginsel gebruikt de viskweker geen antibiotica. 
Antibiotica worden alleen in uitzonderlijke gevallen en op advies van een 
dierenarts toegepast. 

6.2.3. Hoofdstuk Visgezondheid: Gita stuurt rapporten ter aanvulling. 
6.2.4. Besloten wordt om geen externe publiciteit aan de gedragscode te geven.  

 
Na behandeling van dit onderwerp heeft Gita de vergadering verlaten. In de wandelgang gaf zij 
aan het een productief overleg gevonden te hebben en dat zij dit overleg graag met regelmaat 
zou willen hebben. 
 
7. Ledenzaken 
7.1. Til-Aqua is nieuw NeVeVi-lid per 01-01-2020. Til-Aqua is kweker van broedstock Tilapia. 
Hanneke van den Dop, dierenarts, werkt voor dit bedrijf en adviseert over export aan derde-
landen. Zij wil deze materie namens NeVeVi verzorgen, als agenda-lid voor het bestuur. De 
overheid verplicht een viskweker die aan derde-landen exporteert van een branchevereniging 
lid te zijn. Bestuur stemt in met de NeVeVi-vertegenwoordiging door Hanneke op dit dossier. 
 

8. Communicatie 2019 
In januari wordt een nieuwsbrief gemaakt met diverse onderwerpen. Actie NJER 

8.1. Seafarm heeft Fry Marine volledig overgenomen 
8.2. KingFish heeft nieuwe aandeelhouders en breidt verder uit 
8.3. De palingkwekers zijn allen gecertificeerd (op 1 na) 
8.4. Het Eelric medlt nieuwe ontwikkeling in het onderzoek en gaat verder samenwerken met 
Glasaal Volendam 
8.5. Til-Aqua als nieuw lid en wat Hanneke gaat doen. 
 

9. WZTTK 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt 
 
10. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 uur. 
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