
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Algemene Leden Vergadering NeVeVi 

datum verslag : 07 november 2014 
locatie : Hotel Hof van Wageningen 

 datum : 29 oktober 2014 
 aanvang : 15.00 uur 
 sluiting : 17.00 uur 
 aanwezig : Stephen Salomons (Salco FishFarm), Gerard van Cooten (Palingkwekerij van 

Cooten), Hans Coobs (De Groene Welle), Adri Bout (Seafarm), Willie Geurts 
(Geurtsvis), Harm Wijnhoven (Aquacultuur Groesbeek), Johan Meulendijks 
(Rijpelaal), Jolanda Troelstra/ Johan Troelstra (Troelstra AquaCultuur), 
William Swinkels (Nijvis), Norbert Jeronimus (verslag)    

 afgemeld : Pim Wilhelm (WAE), Toon Foolen (viskwekerij Foolen/ Topaal), Stephan 
Geurts (Geurts Vis), Jan Kursten (Forellenkwekerij), Jan van Mechelen 
(Viskweekcentrum Valkenswaard), Jac Janssen (Mts Janssen van Maris), 
Gerard Booyink (Booyink), Gerard van Ooijen (’t Mun), René Muskens 
(Palingkwekerij Muskens), Adrie Cornelisse (Grovisco), Caroline Vancoillie 
(Fishion Breeding),  John van Doorn (Passie voor Vis), Gerard van der Wijst 
(Van der Wijst), Kees Kloet (Silt), Bart Polhout (Naturaal), Bart Peeters 
(Palingkwekerij Peeters), Marius Bardoel (Palingkwekerij Ideaal), Jaap 
Elenbaas (Ketelhoek), Hans Falke (AquaCultuur Noord) 

niet afgemeld : S.H. Hoentjen (G en M Fish) 
  

 
1. Opening 

1.1. Voorzitter William Swinkels heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
1.2. De afmeldingen worden doorgenomen: Veel personen hebben zich afgemeld. Zie 

boven. De voorzitter geeft aan dat de aan- en afmeldprocedure veel tijd kost voor het 
bestuur en voor Joost en Gijs, die alle mensen hebben nagebeld. Aan een ieder het 
verzoek per mail te reageren of je aanwezig zult zijn of niet. Je op een later tijdstip 
alsnog aan- of afmelden blijft natuurlijk mogelijk, maar het bestuur moet weten hoeveel 
mensen er te verwachten zijn i.v.m. zaalhuur e.d. Aanwezigen wordt gevraagd of het 
vergadertijdstip in de middag passend is, of dat er mogelijk een voorkeur voor de 
avond is. Uit de reacties van aanwezigen blijkt dat er een meerderheid is voor ’s 
avonds op de dinsdag, woensdag of donderdag. 

1.3. Secretaris/Penningmeester Pim Wilhelm heeft zich een dag voor de vergadering per 
SMS afgemeld. De reden is onbekend. Dit was ook het geval bij de 
bestuursvergadering van vorige maand. Enkele weken geleden is er telefonisch contact 
geweest, naar aanleiding daarvan. Het afzeggen had volgens Pim geen andere 
betekenis, dan dat hij verhinderd was. De voorzitter probeert nogmaals contact te 
krijgen met Pim. 
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken gemeld door de secretaris. 
 
3. Verslaglegging 
Het verslag van de vergadering van 8 mei jl. wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
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4. Financieel 
De actuele stand van zaken is opgevraagd bij secretaris Pim Wilhelm, maar nog niet 
ontvangen. Het bestuur zet hier nu wat druk op en koppelt dit punt daarna schriftelijk aan de 
ALV terug. 

 
5. Pensioenen 

5.1. Nijvis heeft navraag gedaan over BPL (Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw), of er 
voor aquacultuur (in het geval van Nijvis: palingkweek) een verplichte deelname aan 
BPL geldt. Advocaat Gommer & Partners uit Tilburg heeft dit uitgezocht en is van 
mening dat viskwekers niet verplicht hoeven deel te nemen.  

5.2. Het BPL heeft een brief geschreven (zie bijlage bij dit verslag), dat zij het al dan niet 
onder het pensioenfonds vallen van de kwekers nader zullen onderzoeken. 

5.3. Als deelname wel verplicht zou worden gesteld, heeft dit gevolgen: 
§ Risico voor naheffing 10-20 jaar terug 
§ Personeel dat gewerkt heeft in de kwekerij kan op pensioen gerechtigde leeftijd 

pensioen ophalen bij BPL, directeur is hoofdelijk aansprakelijk 
§ Als BPL geldt dan ook cao, m.a.w. grote vrijheidsbeperking 

5.4. Stephen Salomons geeft aan dat ook hij e.e.a. door een advocaat heeft laten 
beoordelen. Zijn advocaat is van mening dat de kwekers er niet onder vallen omdat: 
§ Vissen geen landbouwhuisdieren zijn; 
§ Viskweken geen agrarische activiteit is; 
§ Viskwekers een eigen classificatie (nr. 13) bij de belastingdienst hebben. 

5.5. Johan Troelstra geeft aan al 3 jaar aan het BPL te betalen. Hij valt er dus wel onder. 
5.6. De voorzitter geeft aan alle ingebrachte informatie door te spelen aan de advocaat. 

Actie WSWI. Stephen stuurt de informatie van zijn advocaat door aan William. Actie 
Stephen Salomons. 
 

6. Bestuurszaken 
6.1. Norbert Jeronimus wordt voorgedragen als ambtelijk secretaris van NeVeVi. Het 

voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 
 

7. Communicatie 2014 
7.1. Wakker Dier geeft onjuiste communicatie op haar website over viskweek. Er worden 

onjuistheden als feiten gepresenteerd en getallen zijn lukraak gekozen. Norbert geeft 
aan dat het van belang is om als NeVeVi te zorgen voor een adequate verstrekking van 
feiten en cijfers. Hiervoor kan de website worden gebruikt die nu in ontwikkeling is. 
Voordeel is dat we zelf ook op een consequente manier met feiten en cijfers naar 
buiten komen. Deze worden dan vanzelf overgenomen door partijen als Wakker Dier.  
 
Norbert geeft aan dat de pers op zoek is naar “man bijt hond”. Dat was goed te zien in 
Brandpunt. Goed persbeleid is belangrijk om berichtgeving – positief of negatief – over 
de viskweeksector te kanaliseren. Norbert stelt voor om alle vragen vanuit de pers aan 
leden van NeVeVi in het vervolg door te geleiden naar hem. Desnoods wordt om een 
uur beantwoordingstijd aan de betreffende journalist gevraagd. In dat uur wordt in 
overleg met Norbert besloten hoe met de beantwoording van zo’n vraag om te gaan. 
De vergadering stemt in met deze werkwijze. 
 

7.2. Het ‘nieuwe NeVeVi’ treed vanaf januari naar buiten. Met nieuwe, frisse ‘looks’. De 
nieuwe huisstijl van NeVeVi duidt op een verandering die de vereniging doormaakt. 
Reden om alle contacten van deze verandering op de hoogte te brengen via direct 
mailing (brief, e-mail o.i.d.) en social media. De nieuwe looks vragen echter ook om 
een gedegen visie op markt en samenleving en de plek van de vereniging daarin. Het 
bestuur wil begin 2015 haar visie presenteren. Bijvoorbeeld tijdens en bijeenkomst op 
de campus in Wageningen. Volgens Jolanda Troelstra een goede gelegenheid om ook 
de pers uit te nodigen voor interviews met NeVeVi-bestuurders. 

7.3. Norbert presenteert de nieuwe huisstijl van NeVeVi en het ontwerp van de website. De 
vergadering stemt er mee in. Enkele opmerkingen:  
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7.3.1. In de huisstijl ziet men de paling graag met een meer herkenbare kop.  
7.3.2. Viskwekers zouden per vissoort een overleg kunnen plannen om de informatie 

voor de website aan te leveren. Het gaat dan om tekstuele informatie, maar ook 
om mooi beeld van het dier/product (zowel levend als culinair). 

7.3.3. Er zou een internationale pagina toegevoegd moeten worden vanwege de 
buitenlandse stakeholders. 
 

8. WVVTK 
8.1. Hans Coobs vertelt over de interessante opleidingsmogelijkheden voor NeVeVi-leden 

die worden gepresenteerd op:  
www.pesfa.nl.  
Stephen Salomons wijst op de opleidingsmogelijkheden van: 

8.1.1. Hogeschool HZ 
Vlissingen:http://hz.nl/nl/werkenleren/Kennisdeling%20en%20samenwerking/Applie
d%20Research%20Center/aquacultuur/Pages/onderzoeksgroep-aquacultuluur-
Delta-Academy.aspx 

8.1.2.  en MBO Edudelta Goes: 
 http://www.edudeltacollege.nl/nl/website/mbo-goes/aquaculture-business-mbo-
goes.html 
 

9. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur 

 
EINDE VERSLAG 


