Achtergrondnotitie Aansluiting Sportvisserij NL bij NOC*NSF
Inleiding
Sportvisserij NL heeft op 27 december een schriftelijk verzoek ingediend tot aansluiting bij NOC*NSF.
Sportvisserij Nederland overkoepelt 570.000 aangesloten sportvissers en 900 lokale
hengelsportverenigingen. Deze sportbond voldoet aan alle formele aansluitingscriteria van NOC*NSF
inclusief de aansluiting bij SportAccord de koepel van internationale sportorganisaties. Op 30 maart
2012 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Sportvisserij NL en NOC*NSF. Tijdens het
overleg is afgesproken dat de achterban en op dit verzoek geraadpleegd wordt om zo tot een
gedragen voorstel richting de Algemene Vergadering van 20 november te komen. In dit proces zijn
een aantal vraagstukken aan de orde: de formele aansluitingscriteria Vereniging NOC*NSF, de
financiële consequenties bij aansluiting en het dierenwelzijnperspectief.
Proces tot nu toe
- In mei 2012 heeft de voorzitter van NOC*NSF tijdens een aantal voorzittersdiners een deel van de
achterban geraadpleegd. Hier waren de eerste reacties dat voorzitters van sportbonden een
lidmaatschap steunen maar wel vragen hebben vanuit het perspectief van dierenwelzijn.
- In September 2012 heeft een bestuurlijk/directie overleg plaatsgehad met
dierenwelzijnsorganisaties, Sportvisserij NL en NOC*NSF. In dit overleg is naar voren gekomen dat
de dierenwelzijnsorganisaties ten principale tegen het vangen van vissen zijn voor het plezier van
de mens. Aan de andere kant is een feit dat ruim 2 miljoen mensen in Nederland vissen of
sportvissen. Sportvisserij Nederland speelt een grote belangenbehartigende en voorlichtende rol
in dit op een verantwoorde en zo visvriendelijk mogelijke wijze te doen. Aansluiting bij NOC*NSF
kan een extra regulerende en controlerend effect hierop hebben. Daarnaast is Sportvisserij NL via
haar internationale bond aangesloten bij SportAccord en als zodanig als sport erkend. Afwijzing als
lid van NOC*NSF maakt dat NOC*NSF hier iets uit te leggen heeft.
- In september 2012 heeft de Partij voor de Dieren via een brief laten weten dat men de aansluiting
van Sportvisserij NL ten zeerste afraadt. Dit met dezelfde argumentatie als de
dierenwelzijnsorganisaties.
- In September 2012 heeft Sportvisserij NL in het overleg bondsdirecteuren een presentatie gegeven.
Enerzijds over haar behoefte om aan te sluiten wat vooral op kennis en netwerk vergroten ligt en
welke toegevoegde waarde zij heeft voor de vereniging NOC*NSF. Dit ligt vooral in de
belangenbehartiging nationaal en internationaal. Deze toegevoegde waarde is positief ontvangen
door de directeuren.
- In September 2012 is een gesprek geweest tussen Sportvisserij NL en NOC*NSF over de
financinciële impact van aansluiting. Dit gezien het aantal aangesloten leden bij een Sportbond
bepalend voor de hoogte van Sportagenda middelen op het gebied van Algemeen functioneren
en Sportparticipatie. Kortom, op basis van huidige richtlijnen zou dit een groot beslag leggen op
de beschikbare Sportagenda-middelen. Beide partijen hebben geconstateerd dat dit niet wenselijk
is. Enerzijds aangezien de Sportagenda 2016 en het bijbehorende verdelingsmodel net is
vastgesteld. Anderzijds heeft Sportvisserij NL aangegeven dat de belangrijkste reden voor
aansluiting bij NOC*NSF ook niet de Sportagenda middelen zijn. Het voorstel is dat aansluiting
budgetneutraal zal gebeuren. Echter dat in de cyclus van de Sportagenda 2017-2020 er een
structurele oplossing wordt ontwikkeld. Voor de periode 2013 t/m 2016 geldt als afspraak dat
Sportvisserij NL op basis van haar ledenaantal contributie zal afdragen aan NOC*NSF en dat zij
voor diezelfde periode hetzelfde bedrag zal ontvangen voor haar bijdrage aan de Sportagenda
2013-2016. Dit bedrag zal uit het Bestemmingsfonds Lotto worden gefinancierd en dus niet
rechtstreeks uit het Bestedingsplan Sportagenda.
- In Oktober is de voordracht van SportVisserij NL getoetst in het Ledenberaad van NOC*NSF. Dit is
besproken in het verlengde van het project Lidmaatschapsdefinitie en Lidmaatschap Sportvisserij
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NL liggen in elkaars verlengde. Uit de (gecombineerde) discussie geeft het Ledenberaad de
volgende input aan het bestuur van NOC*NSF:
 We moeten gezamenlijk een scherpe definitie van sport en sportorganisaties
ontwikkelen. Laten we daar 2013 voor uittrekken. We volgen nu veelal de definitie van
Sportaccord, maar moeten we dat wel blijven doen?
 De lidmaatschapsaanvraag van Sportvisserij NL maakt ons allemaal bewust van het feit
dat we m.b.t. eerdere aanvragen onvoldoende kritisch zijn geweest en wellicht
organisaties te gemakkelijk en snel hebben toegelaten als lid.
 Sportvisserij NL heeft zich in eerdere presentaties laten zien als een zeer professionele
organisatie. Hieraan kunnen veel bonden een voorbeeld nemen. Probleem is dat ze
ruim 500.000 vissers vertegenwoordigen, waarbij slechts een klein deel (ca. 60.000)
aan sport(vissen) doet.
 We moeten het niet zoeken in compromissen. Ze worden of volwaardig lid of we
besluiten om ze voorlopig niet toe te laten, hangende de uitwerking van de nog te
ontwikkelen reikwijdte van de koepel en eigen definitie van sport. Dit geldt dan
uiteraard voor alle lopende en nieuwe lidmaatschapsverzoeken. De voorkeur van het
Ledenberaad ligt in de 2e variant (opschorten, maar wel ontwikkelen van een
duidelijke tijdlijn)
Op basis van voorgaande heeft het bestuur van NOC*NSF op 1 november jl. besloten om het
Sportvisserij Nederland voor de dragen als nieuw lid aan de Algemene Vergadering.
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