VERSLAG
NFB Algemene Ledenvergadering.
Zaterdag 8 april 2017
Soos Skuijtevaert, Katwijk a/ Zee.
Agenda:
1. Opening + korte mededelingen
a) In memoriam Martin Schuitema.
b) Website.
c) Betrokkenheid zeilers binnen NFB.
d) Varen tussen windmolens.
2. Ingekomen / Uitgaande stukken
a) Mogelijk additionele agendapunten.
b) Ontvangen mededelingen m.b.t. de vergadering.
c) Contributie vissers. (Zie agendapunt 9d.)
d) Hoger Beroep KZVB (Zie agendapunt 8c)
3. Notulen van de vorige ledenvergadering, 12 maart 2016.
4. Verslag van de secretaris.
5. Financieel verslag van de penningmeester.
a) Financieel verslag 2016
b) Begroting voor financieel jaar 2017
6. Verslag en bevindingen van de Kascontrole commissie.
7. Benoeming van de Kascontrole commissie.
8. Zeilen.
a) Zeilwedstrijdkalender 2017.
b) Kustzeilevenement stand van zaken.
c) Hoger Beroep KZVBergen.
d) Betrokkenheid zeilers binnen NFB.
9. Vissen.
a) Verslag viscommissie, viswedstrijd kalender 2016
b) Verslag strandviswedstrijden 2016.
c) Verslag Open NFB NK kleinbootzeevissen.
d) Contributie.
e) Varen tussen windmolens.
10. Rondvraag
11. Sluiting.

Aanwezig zijn de bestuursleden:
Harry Minnee (vz.), Jaap Houwaard (pm.), Ruud v Kats (sc.), Wim Kruining (vz. vis comm.) , Marcel
Noort (vis comm.)
Aanwezig zijn de leden (volgens presentielijst):
Peter Mourits (Castricum), Marie Vin (JC Scheveningen), Frank de Bruin, Jan Hoek (Skuijtevaert), A.
Brakenhoff (De Salamander), H. Moeskops (KZV Bergen), Klaas van Duin (CCN, HCKAN), Bram
Riemvis (HSV De Sportvisser), Hans Melchers (HSV De Sportvisser).
Leden afwezig met bericht van verhindering:
C. vd Bos(KZVMonster), A. Zijlmans (KZDHelder), P. vd Valk (KZVGravezande)
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1. Opening.
Voorzitter Harry Minnee opent de vergadering om 10.10u en betreurt de lage opkomst ondanks
diverse oproepen. Een ALV hoort nu eenmaal bij de formaliteiten van een vereniging en het biedt
een platform voor communicatie betreffende belangrijke onderwerpen.
Korte mededelingen:
a) Bericht van het onverwachts overlijden van Martin Schuitema. De voorzitter
houdt een historisch verhaal over Martin, “Mister Hobie” in memoriam. Hij was
een belangrijk pleitbezorger van het eerste uur van de Federatie. Een kritisch
strijder tegenover het machtige WSV en oprichter van CatClub Noordzee.
b) De website en het actueel houden ervan blijft een lastig op te lossen probleem
dat zo langzamerhand een hoofdpijn dossier is geworden. We begrijpen heel
goed dat het tegenwoordig een “must” is om een actuele website te hebben en
het blijft een agendapunt of onze bestuursvergaderingen.
c) De betrokkenheid vd zeilers binnen de NFB is nihil. Ondanks dat veel, met name grote
verenigingen, hun NFB-lidmaatschap hebben opgezegd en lid zijn geworden van het
WSVerbond is ook daar de betrokkenheid laag. Door gebrek aan mankracht kunnen wij als
NFB bestuur weinig efficiente actie ondernemen.
d) Een belangrijke vraag blijft nog steeds of er nu wel of niet gevist en gevaren mag worden
tussen de windturbines. De NFB probeert zoveel mogelijk te achterhalen wat de geldende
regels zijn. Doordat er veel partijen bij deze kwestie zijn betrokken weten helaas de
betrokken instanties ook vaak niet van elkaar hoe e.e.a. is geregeld.
2. Ingekomen / Uitgaande stukken.
Ingekomen:
Bericht van overlijden Martin Schuitema.
Uitgaande stukken:
Uitnodiging ALV.
Speciale uitnodiging naar Sailcenter 107 (Kijkduin) om deze ALV te bezoeken i.v.m.
strandhuisjes perikelen.
Verder geen toegevoegde agendapunten of mededelingen.
Een email bericht betreffende de contributie van de vissers wordt behandeld in agendapunt 9d.
Uitgaande brief m.b.t. Hoger Beroep aanvraag KZV Bergen wordt behandeld in agendapunt 8c.
3. Notulen ALV 2016.
De voorzitter neemt het verslag per pagina door.
Volgens Marie Vin klopt het niet dat er staat vermeld dat het kleinbootzeevissen elk jaar
in Scheveningen wordt gehouden.
Antw.: Dit moet idd zijn 1x in de 3 jaar. Het was een fout in de oude versie vd notulen.
Marcel Noort wijst er op dat Skuijtevaert (Zeilers) en Brittenburgh (Vissers) een gecombineerde
vereniging is. Notulen worden verder goedgekeurd.
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4. Verslag v/d Secretaris
Het bestuur is in 2016 3x bij elkaar geweest. Ondanks dat er gestreefd wordt naar een
gespreide bestuurs overleg structuur zat er helaas een iets te lange tijd tussen de ALV2016 en de 1e BV in november. Vakantie en zomer activiteiten spelen hierbij een rol.
Verder op 7/2/17 en 8/4/17 bij elkaar gekomen.
De contacten met de aangesloten verenigingen verlopen nogal stroef omdat er veel
bestuurs wisselingen niet worden gemeld. Ook de websites vd betreffende verenigingen
zijn niet altijd actueel waardoor het veel tijd kost om uit te zoeken waar de uitnodiging
voor ALV naar toe moet.
Voor het vergroten van het draagvlak voor, en de communicatie binnen de NFB is voor
deze ALV een dringende oproep gedaan om aanwezig te zijn. Het bestuur hoopt hiermee
verjonging en vernieuwing binnen de NFB te krijgen.
Er is ook een speciale oproep gedaan aan Sailcenter 107 om ervaringen en kennis uit te
wisselen over de strandhuisjes problematiek in Kijkduin.
Verder heb ik me ook bezig gehouden met activiteiten over het zeilen, hoger broeps
commissie ( i.o.m. Klaas van Duin) en veiligheid.
5. Verslag Penningmeester.
a. Jaap Houwaard licht de jaarrekening en verslag toe.
Naar aanleiding van de vraag van Frank de Bruin waarom de contributie is verhoogd meld de
penningmeester dat alleen de strandvissers een dubbele contributie moeten afdragen.
Verder wijst de penningmeester erop dat de inkomsten geleidelijk dalen ivm de afname vh
aantal zeilverenigingen. NFB stikkers voor de komende jaren worden bijgedrukt.
b. Begroting voor 2017 wordt uitgereikt en toegelicht. Strandvissen neemt toe
Contributie blijft gelijk t.w.:
 Basisbedrag per vereniging € 50,-- pj.
 Per visboot, catamaran en (kite)surfer € 3,50 pj.
 Per strandhengelaar € 1,00 pj.
 Sponsorbedrag zeilvereniging in overleg max. €1000,- pj.
 Sponsorbedrag Strand vissen €500,- en Bootvissen €500,6. Verslag kascontrole commissie.
Peter Mourits heeft de kas gecontroleerd en goed bevonden en geeft het bestuur
decharge voor dit Federatie jaar.
7. Benoeming nieuwe kascontrole commissie.
Peter Mourits toont zich wederom bereid om de kascontrole te doen voor het jaar 2017.
8. Zeilen.
a) Zeilwedstrijd kalender 2017 is er niet meer zoals voorheen. Er is veel meer info over
wedstrijden op internet en socialmedia te vinden. Bezoek aan ALV vd HCKAN. Veel
evenementen worden door klasse-organisaties georganiseerd.
Het EK en WK Hobie start komende zomer op 25 juli. De organisatie loopt prima en is in
handen van Klaas van Duin. Er klachten van zeilers van niet WSV aangesloten verenigingen
die niet mee kunnen doen. Een persoonlijk lidmaatschap van het WSV is jammer genoeg
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ongeldig. ZVNoordwijk voorziet hierin door deze zeilers een eenjarig lidmaatschap van ZVN
aan te bieden.
b) Het KZE van 2016 is in Zandvoort gezeild. Voor 2017 en daarna zijn er nog geen kandidaten.
c) Hoger beroep van een zeiler van KZVBergen mbt het Jazz en Sail evenement van 2016 is door
de NFB opgepakt en loopt nog.
d) De betrokkenheid van de zeilers binnen de NFB is lastig om aan te pakken en te verbeteren.
Zelfs heel actief benaderen en aquiseren werkt nauwelijks. In een email bericht van P.vd Valk
schrijft hij dat hij dit ook ziet gebeuren met de zeilers bij de verenigingen zelf. De “die-hards”
van jaren geleden zijn nu een jaar of 60 a70 en doen het rustiger aan. En de jeugd van nu
gaat liever golf- of kitesurfen. Het gevolg daarvan is dat er voor de overgebleven zeilers
minder competitie en dus ook minder animo is om te gaan zeilen. Als gevolg is het voor de
organisatie en wedstrijdleiders ook minder interessant om de banen e.d uit te leggen.
Uiteraard is het zeilen nog niet voorbij maar wel veel minder dan een aantal jaren geleden.
Golf- en kitesurfen en Suppen krijgen steeds meer aandacht en de verenigingen zouden
daarin mee moeten gaan.
9. Vissen.
a) Wim Kruining doet verslag van de viscommissie en neemt de viswedstrijd
kalender van 2016 door.
b) Wim Kruining doet verslag van de strandviswedstrijden van 2016. Er is een nieuwsbrief uit
gestuurd. Helaas blijkt die door Frank de Bruijn niet te zijn ontvangen. Er is voor het
strandvissen nog steeds een capaciteitsprobleem met de platte karren en de clubhuizen. De
bezetting langs het strand is nu zo’n 3 km!
c) Huidige kalender is: 2018 JC Scheveningen, 2019 Katwijk of HvH ivm jubileum, 2020 Petten
Wim Kruining doet verslag van het open NFB NK kleinbootzeevissen in 2016. Er is Noorwijk
gevist volgens de 5-soorten wedstrijd. Het vis-tellen geschiedde in het zicht van de
toeschouwers. Er wel een aanwezige kans op ondermaatse vis. Doordat die overboord word
gezet is er kans op klachten over aangespoelde vis op het strand.
Opmerking van Marie Vin (JCS): is op gewicht/kilo vissen dan niet beter? Vissen op soorten is
meer een geluksfactor. Snelle boten zijn in het voordeel als het gaat om soorten vissen.
Antw. Wim: Oneerlijkheidsfactor valt wel mee, het wedstrijd gebied wordt klein gehouden.
Discussie ontstaat tussen Marcel Noort en Marie: Startschip ligt midden in het visgebied en
niet meer in de haven. Visgebied ligt meestal in de zuid.
d) Klacht over contributie verhoging van Hans Luken (WSVGravezande) wordt uitgelegd door
Jaap Houwaard.
Door het overstappen van de grote zeilverenigingen naar het watersportverbond zijn de
contributie-inkomsten in 5 jaar met ongeveer 50% gedaald. Om aan onze verplichtingen te
kunnen voldoen waren we genoodzaakt de contributie aan te passen. We draaien al enkele
jaren met een te kort. Het basisbedrag is € 50 geworden(was € 34), de contributie per boot is
€ 3.50 geworden (was € 3). De contributie voor strandhengelaars is verdubbeld naar € 1. De
NFB heeft een verzekering lopen voor het afdekken van het eigen risico van booteigenaren
die zich inzetten voor het organiseren en beveiligen van wedsstrijden die uitgevoerd worden
onder auspiciën van de NFB. De organiserende vereniging betaalt daar € 50 voor en is dus
eenmalig.
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e) Voor het varen en vissen tussen de windturbines blijft de regelgeving onduidelijk. De NFB
viscommissie houdt de kwestie in de gaten via Sportvisserij NL en platform zuid maar
informatie en ervaringen over uitgevoerde sancties blijft vanuit de verenigingen van harte
welkom. Er zijn tot nu toe geen boetes uitgedeeld maar wel officiele waarschuwingen.
Opm. van Peter Mourtis: Misschien moeten we er helemaal niet willen wezen, laat maar
lekker kraamkamer zijn voor de vis.
10. Rondvraag.
Marie Vin:
(1) Vraagt aandacht BTW-heffings plan vanuit EU-Brussel voor motorboten. Zeilboten vallen onder
de sector Sport en motorboten vallen onder sector Recreatie. Voor de sector recreatie zijn er dus
plannen voor BTW-heffing die door de belastingdienst zal worden gecontroleerd.
Echter, motorboten die samen met zeilboten op het strand liggen vallen onder sport en zijn dus niet
BTW-plichtig.
(2) Bij de JCS is het plan om te gaan vissen met verstandelijk gehandicapten op 16 september 2017.
Er gaat dan wel altijd een voor het kind verantwoordelijke mee.
Peter Mourits:
(1) Bedankt het NFB-bestuur van haar inzet en schaamt zich voor de lage opkomst.
(2) Meld dat de viscommissie van de Salamander de organisatie voor 2018 rond heeft. Een
vereniging mag de wedstrijd maximaal 2x achter elkaar organiseren.
Jan Hoek:
Meld dat ook het WSV weinig interesse heeft voor recreatieve watersportverenigingen.
Frank de Bruijn:
Geeft aan dat (verschillende)verenigingen die bij elkaar in 1 gebouw zitten een gezamenlijke subsidie
kunnen krijgen. Helaas moet je dan wel voldoen aan een aantal criteria.
11. Sluiting.
Voorzitter Harry Minnee sluit de vergadering af met HobieCat veel succes te wensen met het EK/WK
2017. En vergeet de gebakken vis niet.
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