
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verslag Algemene Leden Vergadering 

datum verslag : 02 juli 2021 
locatie : World wide web (video-vergadering) 

 datum : 24 juni 2021 
 aanvang : 15.05 uur 
 sluiting : 16.30 uur 
 aanwezig : W. Swinkels,  G. Bardoel, A. Bout,  C-J. Bastiaansen, H. Boon, S. Salomons, J. 

van Dooren, H. van den Dop, J. Schuphof, J. Busscher, N. van Straalen, M. 
Swinkels, N. Jeronimus (verslag).  
 

1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze bijzondere ALV, die vanwege de Corona-
situatie ook dit jaar online wordt gehouden, en opent de vergadering om 15:05 uur.  
 
2. Mededelingen: Nico van Straalen deelt via e-mail een artikel in Science, over de 

maatregelen die nodig zijn om paling te beschermen. 
 

3. Verslaglegging 
Het verslag van de ALV van 30-06-2020 wordt ongewijzigd vastgesteld, de 
activiteitenverslagen van 2019 en 2020 worden besproken en vastgesteld. 
 

4. Financiën 
4.1. Het concept jaarverslag 2020 dat voorafgaande aan de vergadering is rondgezonden 

aan de leden, wordt ter vergadering door de secretaris gepresenteerd. Het Jaarverslag 
2020 wordt door de vergadering vastgesteld. 
 

4.2. De concept-begroting voor 2021 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 2021 sluitend. 
De begroting 2021 wordt door de vergadering vastgesteld. 
 

4.3. De contributietabel 2021 wordt besproken. In de kop wordt voorgesteld om de soorten 
te vervangen voor een gemiddelde prijs per kg. Voor nu wordt de tabel door de leden 
vastgesteld. 
 

5. Bestuurszaken  
Het rooster van aan- en aftreden wordt door de vergadering besproken en vastgesteld. 
5.1. Cees-Jan Bastiaansen van Kingfish stelt zich voor. Hij wordt door de vergadering 

benoemd als bestuurslid. 
5.2. Gijs Bardoel heeft zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn als bestuurslid. Dit 

wordt door de vergadering met instemming begroet.  
 

5.3. Ledenzaken 
Vertrekkende leden 

- PK Martens, Rob Martens, overgenomen door Rijpelaal 
- Naturaal, Aart Polhout, kwekerij wordt opgeheven, einde lidmaatschap per 31-12-21 
- Muskens palingkwekerij, kwekerij wordt opgeheven, einde lidmaatschap per 31-12-21 
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- Til Aqua (vertegenwoordigd bij NeVeVi door Hanneke van den Dop), kwekerij wordt 
opgeheven, einde lidmaatschap per 31-12-21. Haar dossier (VEX-regeling) wordt 
overgenomen door Cees-Jan Bastiaansen 

 
Nieuwe leden 

- Jelle Busscher, beekridderkwekerij Streekvis 
 

6. Nieuws vanuit de diverse vissoorten 
6.1. Paling 

Nico van Straalen bespreekt de gang van zaken bij Glasaal Volendam. Hij vertelt over 
het reproductieproces dat inmiddels geen probleem meer is; het afrijpen en de 
productie van de larven verloopt goed. De faciliteit is verhuisd naar Edam, waar 
geïnvesteerd is in de larvenkweek. Op dit moment worden verschillende diëten 
uitgeprobeerd. Men heeft de goede lijn te pakken, maar is er nog niet. Denemarken lijkt 
wat verder te zijn met larven die tot 90 dagen in leven blijven. Bij Glasaal Volendam is 
dat 33 dagen. 
 
Zowel in Wageningen als in Volendam worden misvormingen in het beginstadium van 
de larven geconstateerd. In Volendam is men van het witte-dooier-fenomeen af. De 
ervaringen met levend voer (kwallenlarfjes) zijn niet best. Cees-Jan Bastiaansen geeft 
een tip over zager-larfjes. 
 
William vertelt over het effect van Corona op de palingverkoop. In het begin was er 
sprake van een duidelijke daling, maar inmiddels is de markt gestabiliseerd en is de 
vraag weer op orde.  
 

6.2. Kingfish 
De vis is volgens Cees-Jan niet aan te slepen. Binnenkort hopen zij ook in het 
retailschap aanwezig te zijn. De kwekerij is druk aan het uitbreiden om aan de vraag te 
kunnen voldoen. De soort is nog vrij onbekend, dus daar ligt een uitdaging voor de 
afdeling sales. 
 
Men is op zoek naar een bedrijf dat koud kan roken, zonder additieven. William geeft 
aan dat alleen bedrijven als Robe en Foppen koud roken en dat additieven 
onvermijdelijk zijn vanwege de strenge eisen op het gebied van voedselveiligheid. 
 
Jelle Busscher vraagt of er grondsmaak problematiek is bij Kingfish. Cees-Jan vertelt 
dat die er wel is geweest. Edward Schram heeft daarbij geholpen. De oplossing lag in 
de zuurstofconcentratie. 
 

6.3. Meerval 
Volgens John van Dooren gaat het erg goed; er is te weinig productie in relatie tot de 
vraag, dus de prijs is historisch hoog.  
 

6.4. Tarbot (en schelpdieren): 
De kwekerij heeft het druk, de verkopen zijn goed.  
 

6.5. 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. 
 

6.6. Beekridder 
Met de productie van deze vis at het de goede kant op, maar is nog wat grillig. Er is de 
afgelopen tijd zelfs nee-verkoop geweest. 
 

7. Presentatie Streekvis, Jelle Busscher 
Jelle geeft een powerpoint-presentatie over nichemarkten in de aquacultuur en de kweek van 
Beekridder in viskwekerij Streekvis. De presentatie is te bekijken in het ledendeel van 
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NeVeVi.nl  
 
Na afloop werd er gediscussieerd. Daarbij kwam ook de subsidieverstrekking voor viskweek 
aan bod. William heeft zitting in de adviescommissie. De toegang tot subsidies verloopt nu via 
samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met NGO’s. Voorfinanciering is lastig geworden. 
Bedragen zouden lager moeten zijn dan de 150.000 nu. Hierdoor is de drempel voor boeren die 
over willen stappen op vis erg hoog. In België is de aanvraag tijd gerelateerd, waardoor er meer 
tijd is om te anticiperen op een aanvraag. In Nederland is dat met 3 maanden vaak te kort. 
 

8. FEAP-zaken 
Hans Boon onderhoudt de contacten met FEAP namens de NeVeVi. De FEAP behartigd de 
belangen van de viskweek op Europees niveau bij de Europese Commissie. Hans volgt de 
FEAP nu een jaar. Interessant volgens hem; er is een enorme stroom aan informatie. 
Daarbij krijgt dierenwelzijn veel aandacht. Hij wijst ook op een “positioning paper” over 
transport van Vis en een document op het gebied van Duurzaamheid. 
 
Er zijn allerlei commissies actief. NeVeVi-leden kunnen, als zij geïnteresseerd zijn, aan die 
commissies deelnemen. Heb je vragen als kweker, dan kan NeVeVi die agenderen bij 
FEAP.  
 
Jelle Busscher vraagt waaraan je kunt merken dat er meer aandacht is voor dierenwelzijn. 
William geeft aan dat er een Position Paper is geschreven. Onze gedragscode geeft aan 
hoe we daar in Nederland mee omgaan. Er zijn daarnaast veel Kamervragen over 
dierenwelzijn. Op het gebied van vis is daar veel onwetendheid over. Bijvoorbeeld over het 
feit dat dode dieren verplicht bij de Rendac moeten worden aangemeld. De branche houdt 
zelf geen statistieken bij en dat maakt ons tot een gemakkelijke prooi voor critici. Jelle 
geeft aan dat de lijst met criteria voor dierenwelzijn wat scherper kan worden opgesteld. 
 
 

9. WZTTK 
9.1. Stephen Salomons: hoe zit het met de nieuwe Dierenwet? William geeft aan dat dit bij 

iedereen onduidelijk is. De BBB geeft er Kamervragen over gesteld en wil weten om 
welke dieren het precies gaat. 

9.2. Jeroen Schuphof: Het jaar 2017 in de Eumofa-cijfers laat een dip zien. NeVeVi kan het 
niet verklaren, omdat de productie in Nederland al jaren stabiel is. 
 

10. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 16.30 uur 
 

- Einde verslag - 
 


