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(In)formateur nieuw provinciaal bestuur
Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Bilthoven, 5 april 2019

Geachte formateur,

De georganiseerde hengelsport in Nederland telt bijna 600.000 aangesloten sportvissers, 800
hengelsportverenigingen en 7 regionale federaties. Sportvisserij Nederland vormt hiervan de landelijke
koepel en is -na de KNVB de grootste sportbond- aangesloten bij NOC*NSF.
Naast de duizenden vrijwilligers zijn bij de federaties en Sportvisserij Nederland 100 medewerkers in
dienst op het gebied van o.a. ecologie, communicatie, marketing en belangenbehartiging.
Onze organisaties streven naar behoud en ontwikkeling van de mogelijkheden voor de bijna anderhalf
miljoen sportvissers in ons land én voor een goede natuurlijke visstand en watersystemen.
Wij zetten ons onder meer in om:
-heel veel mensen te laten genieten van de natuur in en om het water. De ultieme vrijheid,
los van alles. Ontspannend én spannend. Leuk én gezond. Zorgkosten worden hierdoor voorkomen.
-ouderen uit de eenzaamheid te halen, onder begeleiding samen actief aan het plaatselijk viswater;
-kinderen weer buiten te laten spelen, op avontuur gaan en de natuur onder water ontdekken;
-voorzieningen als vissteigers te realiseren, waardoor ook mindervaliden kunnen recreëren;
-voorlichting te verzorgen en met 1.000 controleurs en 100 boa's de visserijregels te handhaven,
zodat verantwoord met de vis wordt omgegaan;
-leefmogelijkheden voor vis in wateren te verbeteren (vispassages / verbindingen, natuurlijke
oevers, variatie, waterkwaliteit) en onderzoek te doen naar herstel of herintroductie van bedreigde
respectievelijk verdwenen vissoorten;
-buitenlands vistoerisme naar Nederland te bevorderen, waardoor ook de economie wordt
gestimuleerd.
Bij veel van onze activiteiten werken wij in partnership samen met overheden, andere natuur-,
recreatie- en sportorganisaties, universiteiten, de zorgsector en ondernemers.
Wij vragen u in het beleid van uw nieuwe bestuur ook acties op te nemen voor verdere verbetering
van de watersystemen, de visstand en de mogelijkheden voor de sportvisserij. Dit dient de
Nederlandse samenleving. De sportvisserij wil zich hier samen met uw nieuwe bestuur voor inzetten.
Graag zijn medewerkers van onze federaties of Sportvisserij Nederland bereid hier verder met u of het
nieuwe bestuur over te spreken. Wij wachten uw reactie af.
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