
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Bestuursvergadering 

 
1. Opening & mededelingen 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 12:05 uur.  
1.2. Gisteren sprak William met Gieta Mahabir.  

1.2.1. Er is melding van inbeslagname van 100 kg glasaal op Schiphol. DUPAN gaat de vis 
uitzetten zodra bekend is dat het om Europese paling gaat. 

1.2.2. Er is een grootschalige campagne op handen van Wakker Dier m.b.t. viskweek. Het 
ministerie verwacht ook dat Wakker Dier juridische procedures gaat starten tegen 
bedrijven. Norbert stuurt hier een mail over aan de kwekers. Actie NJER 

1.2.3. In dat kader meldt William dat de regels voor MIA en VAMIL zijn aangepast. Daardoor 
wordt investeren in stunner-techniek mogelijk interessant. 

1.2.4. Christina Ruis van de NVWA wil graag uitleg geven over verplichtingen binnen de EU 
op het gebied van HACCP en diergezondheid, tijdens de ALV van 17 juni tussen 15.00 
en 15.30 uur. In de uitnodiging aan de leden laten we weten dat men gedoucht en in 
schone kleding komt, in verband met bio-veiligheid. Na afloop is er eten voor wie dat op 
prijs stelt. 

 
2. Ingekomen stukken 
2.1. Vraag van student InHolland over onderzoek voer in de viskweek. Norbert brengt William en 
Hans met hem in contact. Actie NJER  
 

3. Verslaglegging 
3.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 29-11-21 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
3.2. Naar aanleiding van pt. 11.4: Het voorstel van Cees-Jan voor minder frequente deelname 
aan de vergadering is door de VEX geaccepteerd. 
3.3. De actielijst wordt doorgenomen.  
 

4. FEAP 
Hans Boon geeft toelichting op de gang van zaken binnen de FEAP.  

- 11 mei is er een public hearing over aalscholvers, van protected naar huntable. 
Hans stuurt de uitnodiging voor deelname door. Actie HBOO 

- 22 maart vond een webinar over welzijn plaats. De Eurogroup of Animals 
manifesteerde zich daar nadrukkelijk. Ook de Aquaculture Advisory Council (met 
o.a. GoodFish) manifesteerde zich. Hans heeft alle presentaties gedownload. 
Norbert zet ze op de site en attendeert de leden erop. Actie NJER 

 
5. Vissenwelzijn 

datum verslag : 21 april 2022 
locatie : Video-vergadering 

 datum : 13 april 2022 
 aanvang : 12.00 uur 
 sluiting : 13.25 uur 
 aanwezig : William Swinkels (WSWI), Adri Bout (ABOU), Gijs Bardoel (GBAR), 

Norbert Jeronimus (NJER) (verslag), Hans Boon (HBOO), Cees-Jan 
Bastiaansen (CBAS) 

 afwezig :  
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Zie onder mededelingen en Feap. 
 
6. Financiën 
Norbert en Gijs presenteerden de jaarrekening 21 en begroting 22. Beide zijn door het bestuur 
vastgesteld. In de jaarrekening staat Feap verkeerd geschreven. Voor de ALV maakt Norbert en 
ledenoverzicht. Actie NJER 
 
 
7. Ledenzaken 
7.1. Geen bijzonderheden. 
 

8. Communicatie 2022 
8.1. De leden worden uitgenodigd voor de ALV op 17 juni bij Kingfisch Zeeland (zie onder 1.2.4). 
Actie NJER 
8.2. Er gaat een mail uit over de ophanden zijnde campagne van Wakker Dier. 
8.3. Tevens een mail attendering stukken Feap. 
 

9. WZTTK 
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 
 

10. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 13.25 uur. 
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