
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Bestuursvergadering 

 
1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 10:00 uur. 
1.2. Mededelingen: het onderwerp van Hanneke wort als eerste punt behandeld. Adri logt wat 
later in. 
 

2. VEX-overleg 
Voor dit agenda-onderdeel sluit Hanneke van den Dop zich aan bij de vergadering. De Brexit-
certificaten voor aquacultuur zijn inmiddels afgerond en beschikbaar. Voor wie er mee wil werken, 
zal Hanneke hen begeleiden in het gebruik van E-cert. Daarna stopt zij met haar activiteiten in deze. 
 
Cees-Jan geeft aan dat hij en zijn collega Hanneke bij Kingfish, het werk van Hanneke willen 
overnemen. Hanneke zal haar werk aan hen overdragen. Cees-Jan geeft de contactadressen 
inzake het VEX-dossier door aan Norbert, zodat de leden hiervan kennis kunnen nemen. Actie 
Cees-Jan Ook Hanneke kan in de toekomst in voorkomende gevallen nog vragen beantwoorden, 
via het bestaande e-mailadres van Til-Aqua. 
 
3. Ingekomen stukken 
3.1. Stuk vanuit de FEAP over de nieuwe verordening voor aquacultuur. Norbert stuurt dit rond 
aan de leden. Actie NJER 
3.2. Vraag vanuit het ministerie t.a.v. de EMVAF-campagne voor aquacultuur (zie onder pt. 5) 
 

4. Verslaglegging 
4.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 16-02-21 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
4.2. De actielijst wordt doorgenomen. Alle acties op de lijst zijn afgerond. 
 

5. Campagne EMVAF 
Het ministerie peilt bij NeVeVi de interesse voor het voeren van een campagne voor Nederlandse 
aquacultuur. William heeft vragen gesteld over de vissoorten die binnen het aandachtsveld van de 
campagne vallen. Hij is ook benieuwd of paling als soort ook daarbinnen valt. In principe is onze 
vereniging geïnteresseerd in promotie van de sector en de onderlinge vissoorten. Vragen die het 
bestuur heeft: welke rol wordt van NeVeVi gevraagd in deze campagne en om hoeveel budget gaat 
het? William volgt dit verder op. Actie WSWI 
 
 
 
6. Corona 
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Het bestuur bespreekt de gevolgen door Corona vanuit de eigen ervaringen. De palingkweek en -
verkoop heeft zich redelijk goed hersteld. De productie is weliswaar wat gedaald, maar dat heeft een 
positief effect gehad op de markt. Kingfish geeft aan zelfs te weinig vis te hebben t.o.v. de vraag. 
Momenteel worden nieuwe systemen in gebruik genomen voor verdubbeling van de capaciteit. 
Seafarm geeft aan dat de tarbotkweek weer aantrekt nu er steeds meer opengaat. Ook de 
meervalverkoop loopt weer goed. 
 
Ten aanzien van Corona lijkt de taak voor het bestuur te zijn afgerond. Het onderwerp komt daarom 
niet meer als vast agendapunt op de agenda.  
 
7. FEAP 
Hans Boon geeft toelichting op de gang van zaken binnen de FEAP.  

- Er is een paper opgesteld over transport van vis. Kan relevant zijn in verband met 
de aandacht die er momenteel is voor dierenwelzijn i.r.t. viskweek. Norbert geeft 
aan dat dit mogelijk ook interessant is voor de vishandel.  

- Daarnaast verscheen een rapport over de effecten van Corona voor viskweek en 
een over de caviaarmarkt. 
 

Hans stuurt e.e.a. aan Norbert voor verdere verspreiding. Actie HBOO 
 
8. Financiën 
De begroting voor 2021 en het jaarverslag over 2020 zijn opgesteld. De contributietabel wordt 
aangepast, waarbij YellowTail (red. Cees-Jan heeft dit na de vergadering binnen zijn bedrijf 
kortgesloten en is daarmee akkoord) in de linker-kolom wordt geplaatst en Zeebaars wordt 
geschrapt, waardoor deze onder overige soorten komt te vallen. Na aanpassing van de contributie-
inkomsten door het wegvallen van enkele leden, kan het worden klaargemaakt voor de komende 
ALV. Actie NJER 
 
9. ALV 
De ALV is gepland op 24 juni om 15.00 uur (online via Zoom). William checkt of iemand van het 
ministerie de EMVAF-campagne wil toelichten. Jelle Busscher, de nieuwe Beekridderkweker, wordt 
door William benaderd. Ook voor lidmaatschap NeVeVi. Actie WSWI Norbert nodigt de leden uit. 
Actie NJER 
 
10. Ledenzaken 
10.1. Til Aqua stopt de bedrijfsactiviteiten. Hanneke geeft tijdens de behandeling van punt 2 aan 
met pensioen te zullen gaan en zegt haar lidmaatschap per volgend jaar op. Het bestuur bedankt 
haar voor haar goede inzet in het VEX-dossier en wenst haar alle goeds. 
10.2. Palingkwekerijen Muskens en Naturaal zijn gestopt en inmiddels leeg. De kwekrijen waren 
aan vervanging van de systemen toe. Door de kleinschaligheid is herinvestering in de huidige 
markt echter niet meer rendabel. 
 

11. Communicatie 2021 
11.1. Feap vraag om artikelen vanuit het NeVeVi-bestuur voor hun blad Aqua. Afgelopen jaar werd 
een uitgebreid artikel geplaatst over de Corona-situatie. Op dit moment is er geen inhoudelijk 
nieuws te vermelden. Norbert zal Jeroen Schuphof om ideeën vanuit de redactie van Aqua vragen. 
Een artikel over de SEG-standaard zou kunnen. Actie NJER 
11.2. Gastropedia heeft een rapport gepubliceerd over vislabels. Daarin wordt zeer kritisch naar de 
Viswijzer gekeken. Norbert stuurt het rapport toe aan het bestuur. Actie NJER 

 
12. WZTTK 
12.1. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
12.2. Volgende vergadering Woensdag 28 april, 10.00 uur 

 
13. Afsluiting 
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De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11.40 uur. 
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