
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Bestuursvergadering 

 
1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 14:10 uur. 
1.2. Mededelingen: 

1.2.1. Martin Scholten, directeur Agroketens van de WUR zwaait af en wordt adviseur 
van de WUR inzake circulaire economie. Op de vraag wat circulaire economie voor 
viskweek inhoudt, geeft Adri als voorbeeld de splitsing van mest in organische 
mest en kunstmest. 

1.2.2. Van Pim is geen afwezigheidsmelding ontvangen. Norbert belt hem Actie NJER 
 

2. Ingekomen stukken 
2.1. Gijs ontving een stuk van Peter Wood, waarin hij aangeeft een NDF-verklaring te willen 
hebben voor paling. Peter heeft gevraagd of dit stuk met de palingkwekers kan worden 
gedeeld. Bestuur is van mening dat dit niet via de vereniging hoort te gebeuren. 
2.2. William ontving van Falco van Hassel, Partij voor de Dieren en Animal Wellfare Europe, 
het verzoek om mee te werken aan een onderzoek naar dierenwelzijn.  
 

3. Verslaglegging 
3.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 27-03-20 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
3.2. De actielijst wordt doorgenomen. Alle acties op de lijst zijn afgerond, behoudens het in 
kaart brengen van verzekeringen. Voorgesteld wordt de inventarisatie daarvan via de ALV te 
doen. 
 

4. Corona 
4.1. De 3 miljoen uit de EU-subsidieregeling is omgezet in steun voor de aquacultuur en 
gaat voor de helft naar de viskwekers. Het betreft alle kwekers, dus ook niet-leden van 
NeVeVi. De andere helft gaat naar de schelpdierkwekers. Op dit moment werkt WEcR aan 
een omzetgerelateerd verdeelmodel. Grosso modo komt dit waarschijnlijk neer op 4.500 euro 
per 100.000 euro omzet. Geconcludeerd kan worden dat deze regeling effectief en 
laagdrempelig is, die bereikt kon worden doordat we als viskwekers verenigd zijn. 
 
Over het algemeen zien de viskwekers hun omzet nu weer stijgen. Volgens Adri gaat Kingfish 
Zeeland bijzonder goed, en zitten zij inmiddels op 700 ton op jaarbasis. 
 
 

5. Financiën 
De begroting voor 2020 en het jaarverslag over 2019 worden doorgesproken. Deze worden 
ongewijzigd vastgesteld en bij de uitnodiging voor de komende ALV aan de leden per mail 
toegezonden. Actie NJER 

datum verslag : 19 juni 2020 
locatie : Video-vergadering 

 datum : 4 juni 2020 
 aanvang : 14.10 uur 
 sluiting : 15.40 uur 
 aanwezig : William Swinkels (WSWI), Adri Bout (ABOU), Gijs Bardoel (GBAR), Norbert 

Jeronimus (NJER) (verslag), Hans Boon (HBOO) 
 afwezig : Pim Wilhelm (PWIL) 
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6. ALV 
6.1. De ALV wordt online georganiseerd op 30 juni om 14.00 uur. Onderwerpen: 

6.1.1. Onder voorbehoud: Gieta Mahabir vertelt iets over de MIA-regeling 
(investeringsregeling Milieu) en de KIA-regeling (Kleinschaligheidsregeling) in het 
openbare gedeelte van de vergadering. 

6.1.2. Rooster van aan- en aftreden: Hans Boon wordt voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. <Naschrift Norbert: Pim Wilhelm heeft aangegeven af te treden als 
bestuurslid en zal bij de vergadering aanwezig zijn.> 

6.1.3. Corona-situatie update door William 
6.1.4. FEAP-zaken door Hans Boon 

 
7. Ledenzaken 
7.1. Troelstra is overgenomen door Chris Huisman en heet nu De Palingfabriek 
7.2. Van der Wijst stopt als kweker (zie vorig verslag), heeft het laatste lidmaatschap nog 
niet betaald. 
7.3. Hendriks Genetics heeft mogelijk interesse in de oude kwekerij van Cornelissen voor 
het starten van een garnalenkwekerij. 
 

8. Communicatie 2020 
Geen bijzonderheden. 
 

9. WZTTK 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

10. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 15.40 uur. 
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