
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verslag Algemene Leden Vergadering 

datum verslag : 21 juli 2020 
locatie : World wide web (video-vergadering) 

 datum : 30 juni 2020 
 aanvang : 14.00 uur 
 sluiting : 16.00 uur 
 aanwezig : W. Swinkels,  G. Bardoel, A. Bout, W. Wilhelm, H. Boon, H. van den Dop, J. 

Schuphof, C-J. Bastiaansen, N. Jeronimus (verslag).  
Te gast: G. Mahabir en W. Boeken (LNV). 

1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze bijzondere ALV, die vanwege de 

Corona-situatie online wordt gehouden, en opent de vergadering om 14:00 uur.  
 
Mededelingen: 

1.2. Er zijn afmeldingen ontvangen van: J. Raemakers, H. Falke en Hein Koning. 
1.3. Namens LNV zullen Gieta Mahabir en Wim Boeken om 15.00 uur inloggen voor de 

vergadering. Wim vervangt Hans Homan die zich wegens ziekte heeft afgemeld. 
1.4. Craeghs Consultancy heeft aangegeven dat de innovatiesubsidie voor aquacultuur is 

komen te vervallen; het aanwezige geld (3 miljoen) is beschikbaar gesteld in de vorm 
van Corona-hulp. Voor viskwekers die toch een subsidie wensen te ontvangen voor 
innovaties, is er de IPC-Visserijsregeling die via NeVeVi als penvoerder kan verlopen. 
William stelt voor dat leden van deze regeling gebruik kunnen maken, mits de NeVeVi 
niet aansprakelijk gesteld kan worden. Dat wordt kortgesloten met Craeghs. William zal 
eerst een mail opstellen aan de kwekers om de belangstelling voor deze 
subsidieregeling te peilen. Actie WSWI 
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn vragen binnengekomen van Jeroen Schuphof naar aanleiding van de vorige ALV en 
m.b.t. de agendering. De vragen worden direct behandeld: 
- Wordt er nog een activiteiten-jaarverslag opgesteld? Norbert geeft aan dat dit door 
Corona wat later zal zijn. 
- Is de tarieventabel aangepast? Norbert geeft aan de tabel is geëvalueerd, waaruit bleek 
dat de staffeling juist is toegepast en de tabel daarom alleen geïndexeerd is. Van de 
verschillende kolommen in de tabel voor de verschillende vissoorten is niet helder waarom 
destijds voor die indeling is gekozen. Het bestuur zegt toe dit na te gaan en de leden 
daarover te informeren. Actie NJER/ WSWI 
 
Naschrift: inmiddels is nagegaan waarom destijds voor de tabel-indeling is gekozen: 

 

• de verkoopprijs per kg levend gewicht in 3 categorieën. 
• Later is de Yellowtail ingedeeld. 
• Voor de rijen gold indertijd:  
• startend bij gebruikelijke bedrijfsgrootte van de betreffende 

soort (vaak een nevenactiviteit van de ondernemer) 
• relatief oplopend bij grotere productie 
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3. Verslaglegging 
Het verslag van de ALV van 04-06-2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Financiën 
4.1. Het concept jaarverslag 2019 dat voorafgaande aan de vergadering is rondgezonden 

aan de leden, wordt ter vergadering door de secretaris gepresenteerd. Het Jaarverslag 
2019 wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
Naschrift: In de Eigen Vermogen-berekening in de jaarrekening is een fout geslopen, 
waardoor het EV ten onrechte is opgelopen. Een gecorrigeerd exemplaar van de 
jaarrekening is in de bijlage opgenomen. 
 

4.2. De concept-begroting voor 2020 die voorafgaand aan de vergadering is rondgezonden 
aan de leden, wordt ter vergadering door de secretaris 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 is de begroting voor 2020 sluitend. 
De begroting 2020 wordt door de vergadering vastgesteld. 
 

5. Bestuurszaken  
Het rooster van aftreden wordt besproken: 
5.1. In 2020 is Pim Wilhelm aftredend. Pim geeft aan inderdaad af te treden als bestuurslid 

en licht zijn motivatie toe. Vanwege drukke andere activiteiten en zijn voornemen om te 
stoppen als beroepsmatig viskweker, legt hij zijn functie neer. Hij troost zich evenwel 
met de gedachte dat de vereniging “aardig opgeveerd is en verder kan zo”. De 
voorzitter bedankt Pim hartelijk voor zijn jarenlange inzet. Hij had hem graag wat 
overhandigd, maar de huidige situatie belemmert dit. Pim houdt e.e.a tegoed. 

5.2. Pim Wilhelm was penningmeester binnen het NeVeVi-bestuur. Binnen het bestuur zal 
overlegd worden wie deze vacante functie kan vervullen en zal de leden daarover later 
informeren. Naschrift: elk bestuurslid kan deze functie vervullen, alleen de Voorzitter is 
in de statuten benoemd. 

5.3. Hans Boon wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. Hans stelt 
zichzelf voor. De ALV bekrachtigd vervolgens de benoeming van Hans als bestuurslid. 
Zijn CV wordt bij het vergaderverslag gevoegd. 

5.4. Cees-Jan Bastiaansen van Kingfish heeft mogelijk interesse in een bestuursfunctie, 
aangezien er nog een vacature is. Cees-Jan en Norbert zullen daar telefonisch overleg 
over hebben. 
 

6. Ledenzaken 
Er is een nieuw lid te verwelkomen: Martin Hoentjen van De Steurhoeve, kaviaar-kweek. 
 

7. Corona-situatie en de impact per vissoort 
7.1. William licht zijn e-mail aan de leden over de Corona-regeling met LNV toe. 
7.2. Paling: 

De omzet van de palingkwekers was eind maart flink gedaald. Vanaf april zette het 
herstel echter in en inmiddels zit men weer rond het oude niveau.  

7.3. Tilapia: 
De kwekerij van Tilapia-broedvis is volledig afhankelijk van export en het 
luchtvrachtverkeer. De afzet is dan ook geheel gestagneerd. 

7.4. Kingfish: 
Ook Kingfish is afhankelijk van export. Met name Italië is belangrijk. De afzet herstelt 
zich echter weer langzaam richting het oude niveau.  

7.5. Meerval: 
Volgens Hanneke heeft de meervalsector in beperkte mate last van de Corona-situatie 
gehad. 

7.6. Tarbot: 
De afzet is scherp gedaald. Ook door de sterk dalende prijzen van wild. 
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8. Nieuws vanuit de vissoorten 
 
Paling 
Door de omzetdaling is er minder besteedbaar budget voor de duurzaamheidprojecten van 
de sector. Het palingonderzoek naar reproductie bij het Eelric in Wageningen gaat wel 
door, maar ook hier met minder budget. Daar is men inmiddels zover dat er een grote serie 
larven beschikbaar is waarmee ne zich op het onderzoek naar de voeding kan richten. 
 
Kingfish 
De hatchery loopt goed. Alle jonge vis komt nu uit de eigen hatchery. Bij de R&D-tak zijn nu 
plannen voor verder ontwikkeling en daarvoor is een PhD-medewerker aangenomen. Sinds 
enkele manden is begonnen met de eerste uitbreiding van de kwekerij, terwijl plannen voor 
de volgende uitbreiding al in de maak zijn. Voor de nieuwe kwekerij in Amerika worden nu 
de vergunningen aangevraagd.  
 
Tarbot: 
De kwekerij in Kamperland zag de afzet flink dalen, maar de restaurantfunctie bij het bedrijf 
loopt bijzonder goed.  
 
Forel: 
De plannen voor de bouw van de nieuwe forellenkwekerij van Vallei Vis bij Renkum 
vorderen gestaag. Men is nu bezig met de financiering. De stikstofuitstoot van de kwekerij 
en tijdens de bouw zijn ook nog een punt van aandacht. 
 

9. Feap 
Hans Boon houdt de ontwikkelingen bij Feap, de Europese variant van NeVeVi, in de gaten. 
Relevant nieuws filtert hij uit de flinke, dagelijkse berichtenstroom en stuurt dit naar de 
leden. Er verschijnt ook een nieuwsbrief van Feap. Deze zal worden doorgestuurd aan de 
leden.  
 

10. WZTTK 
Gijs Bardoel ontvangt graag nogmaals de inlogcode voor het besloten ledendeel van de 
website. Actie NJER 
 

11. Tussentijdse presentatie LNV 
Gieta Mahabir licht in het kort de 2e Kamermotie toe over een apparaat voor verdoofde slacht 
voor meerval. Het initiatief voor verdoofde slacht is indertijd door de palingkwekers genomen en 
verdoofde slacht is daar inmiddels verplicht gesteld. Voor meerval is er een project geweest om 
de eisen voor een verdovingsapparaat vast te stellen. Daaruit is een apparaat ontwikkeld voor 
Claresse. Naar verwachting is dit apparaat ook geschikt voor meerval. 
 
Het Europese Animal Welfare Platform heeft een algemene Code of Practice opgesteld voor het 
houden van vis. Deze komt binnenkort op internet. Het zou goed zijn als de NeVeVi deze langs 
haar eigen Gedragscode houdt. In Nederland krijgt vooral het doden en slachten van vis uit 
deze Code of Practice de aandacht. Gieta verwacht echter niet dat de overheid daar 
verplichtingen aan gaat ontlenen, vanwege een Europees level playing field. 
 
Wim Boeken geeft een interessante PowerPoint-presentatie over de Mia/Kia-regeling. De 
presentatie wordt als bijlage bij het vergaderverslag opgenomen. 
 
De voorzitter bedankt Gieta en Wim voor hun bijdragen. 
 

12. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 16.00 uur 
 

- Einde verslag - 
 


