va n d e v e r e n i g i n g e n

Doorstart NEVEVI
door Wim van Eijk, beleidsmedewerker Binnenvisserij & Aquacultuur Productschap Vis.

De aquacultuursector in Nederland is
de afgelopen tijd kleiner geworden. Het
aantal bedrijven is afgenomen. Er zijn
verschillende redenen op te noemen: verslechterde concurrentiepositie (import van
goedkope producten), de financiële crisis,
de terughoudendheid van banken om geld
te verstrekken, enz.
Dit heeft ook zijn weerklank op de NEVEVI. De al
enige tijd in financiële moeilijkheden verkeerde
NEVEVI zag het ledenaantal teruglopen. Het behoeft weinig uitleg dat een teruglopend ledental
afgezet tegen gelijkblijvende kosten, weinig
perspectief biedt tot herstel en het bereiken van
een financieel gezonde vereniging.
Gesprekken met het Productschap Vis hebben
ertoe geleid dat de financiële problemen opgelost konden worden. Helaas kon de NEVEVI niet
langer gebruik maken van – betaalde – professionele ondersteuning. Het wegvallen van deze
belangrijkste kostenpost betekent dat er een
reële optie ontstond voor een doorstart.
Het belang van belangenbehartiging blijft onverminderd van groot belang. Voorwaarde van
een doorstart is wel dat er een nieuw bestuur
moet komen en een aantal zaken door de leden
zelf opgepakt moet worden.
Gelukkig zijn er een aantal viskwekers opgestaan om zitting te nemen in een nieuw bestuur.
Vertegenwoordigers van verschillende sectoren, zoals de palingsector, zoet- respectievelijk
zoutwatervissector en een nieuwe ambtelijk
secretaris, gaan het nieuwe bestuur vormen.
Voor de meervalsector wordt nog een kandidaat gezocht.
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Nu de toekomstige begroting lager zal zijn
dan tot nu toe, kan de contributie ook omlaag.
Mogelijk dat dit voor niet-leden een reden is om
zich (weer) aan te sluiten.
De samenstelling van het nieuwe bestuur zal
zijn:
Voorzitter:
Jan van Rijsingen
Vice-voorzitter:
William Swinkels,
palingsector
Lid:
Adri Bout, vertegenwoordiger zoutwatersoorten
Lid:
Frans Aartsen, vertegenwoordiger in-door kweek
overige zoetwatersoorten
Lid:
Jan Kursten, vertegenwoordiger openluchtkweeksystemen zoetwater
Ambtelijk secretaris/
penningmeester: Pim Wilhelm
Lid:
vacature, vertegenwoordiger meervalsector.

Rectificatie

Aquarius
alumni avond

De alumnidag ter ere van het 4e
lustrum van studievereniging Aquarius
vindt op 24 april 2010 plaats.
Meer informatie en opgeven kan via
veetelers.aquarius@wur.nl

