
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verslag Algemene Leden Vergadering 

datum verslag : 22 juni 2022 
locatie : Kingfish Zeeland 

 datum : 17 juni 2022 
 aanvang : 14.55 uur 
 sluiting : 16.30 uur 
 aanwezig : W. Swinkels, G. Bardoel, A. Bout,  C-J. Bastiaansen, J. Busscher (via Teams), 

R. Leemans, M. Swinkels, P. Meulendijks, H. Falke, C. Huisman, N. Jeronimus 
(verslag).  
 

1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 14:45 uur. De voorzitter 
bedankt Adri Bout en Cees-Jan Bastiaansen, die voorafgaand aan de ALV een lunch hebben 
aangeboden in het restaurant van Adri’s bedrijf Seafarm en waar de leden konden genieten 
van zowel Yellowtail Kingfish als Tarbot. 
 
2. Om 15.00 uur schakelt Cristina Ruiz-Espinoza van de NVWA in via Teams, en geeft een 

presentatie over diergezondheid in het kader van de nieuwe regels binnen de EU sinds 
april 2021. Gieta Mahabir van LNV woont dit deel ook via Teams bij. Mevrouw Ruiz is 
Senior specialist Dier Ontwikkeling & Ondersteuning en Senior Specialis Aquacultuur. De 
presentatie is terug te vinden op het besloten deel van de NeVeVi-
website.  Werkvoorschrift verplaatsing waterdieren binnen de EU. Verder verstrekte 
mevrouw Ruiz deze link naar aanvullende informatie: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/export-binnen-de-eu-
intraverkeer/eu-landen-exporteisen-waterdieren 
en de link naar de EU waar deze wetgeving ook is opgenomen Aquatic animals (europa.eu) 
De NVWA werkt aan een vernieuwing van het vergunningenstelsel. Bestaande inrichtingen 
die waren geregistreerd of vergund volgens RL 2006/88/EG, worden respectievelijk 
beschouwd als geregistreerd of erkend, Volgens de AHR (Artikel 279 AHR). De huidige lijst 
van de vergunninghouders (d.d. 2020) is hier te vinden: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/aquacultuur/documenten/dier/visserij/aquacultuur/visbedr
ijven/register-vergunninghoudende-aquacultuurproductiebedrijven-die-vis-houden  
 

3. Verslaglegging: 
Het verslag van de vorige ALV op 24-06-2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Het Activiteiten-jaarverslag 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Financiën 
4.1. Het concept jaarverslag 2021 dat voorafgaande aan de vergadering is rondgezonden 

aan de leden, wordt ter vergadering door de penningmeester gepresenteerd. Het 
Jaarverslag 2021 wordt door de vergadering vastgesteld. 
 

4.2. De concept-begroting voor 2022 die voorafgaand aan de vergadering is rondgezonden 
aan de leden, wordt ter vergadering door de penningmeester 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 2022 
sluitend. De begroting 2022 wordt door de vergadering vastgesteld. 
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5. Bestuurszaken  
5.1. Het rooster van aan- en aftreden wordt door de vergadering besproken. Er zijn dit 

lopende jaar geen veranderingen. In 2023 verlopen de termijnen van William Swinkels 
en Adri Bout. Zij beraden zich op een eventuele nieuwe kandidaatstelling. 

5.2. Ledenzaken: geen bijzonderheden. 
 
 

6. Nieuws vanuit de diverse vissoorten 
6.1. Paling 

William Swinkels geeft een update van de stand van zaken binnen de palingsector. 
Belangrijkste punten: de rol van palingkwekers binnen het EU-aalbeheer, de voortgang 
van de reproductie van glasaal en de samenwerking binnen de driehoek LNV-WUR en 
DUPAN op het gebied van onderzoek als grondslag voor aalbeheer. Jelle Buscher 
vraagt hoe DUPAN en NeVeVi zich tot elkaar verhouden. William geeft aan dat hij 
voorzitter is van NeVeVi en uitdien hoofde bestuurslid bij DUPAN. Beide organisaties 
staan volledig los van elkaar. 
 

6.2. Kingfish 
De gang van zaken binnen Kingfish komt na de vergadering uitgebreid aan bod tijdens 
de rondleiding in de kwekerij. De zaken gaan goed; de verkoop is op orde en de 
kwekerij is groeiende. Op de locatie wordt druk gebouwd. 
 

6.3. Beekridder 
De productie en verkoop loopt gestaag door. Wel is de marktstrategie van groothandels 
conservatief te noemen. De kwekerij heeft de ambitie om te groeien. 
 

7. WZTTK 
7.1. Paul Meulendijks oppert, in het kader van dierenwelzijn, de berekening van aantallen 

vis niet per vierkante meter maar per kuub te laten verlopen. William geeft daarbij aan 
dat het niet om de hoeveelheid vis per m2 of m3 gaat, maar om de beschikbare 
hoeveelheid schoon water. Er zal meer naar factoren als vluchtgedrag moeten worden 
gekeken. We moeten dit gezamenlijk bespreken. Zie ook onder 7.3 

7.2. Jelle Busscher informeert naar de subsidiemogelijkheden voor aquacultuur. 
Aangegeven wordt dat Craeghs Consultancy uit Rotterdam en Joos Terhaar goede 
partijen zijn om de mogelijkheden te onderzoeken. 

7.3. William wijst op het belang om de ontwikkelingen ten aanzien van Dierenwelzijn goed 
te volgen en hier gezamenlijks als leden in op te trekken. 
 

8. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 16.15 uur, waarna de 
leden zich opmaken voorde rondleiding door de kwekerij van Kingfish Zeeland. 
 

- Einde verslag - 
 


