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Algemene ledenvergadering d.d. 22 april 2010

Jaarrede NGvA
Door Menno ter Veld, interim voorzitter

Geachte aanwezigen, leden van het Nederlands Genootschap voor Aquacultuur.
Het is mij een eer om als scheidend voorzitter van onze vereniging een kort verslag te
geven over het afgelopen jaar 2009.
Het Genootschap
We moeten constateren dat de Nederlandse aquacultuur sector het afgelopen
jaar misschien wel een van de grootste
dieptepunten uit haar nog relatief jonge
geschiedenis heeft gekend. Desondanks
mag ons genootschap zich verheugen in
voldoende belangstelling onder de leden.
Blijkbaar hebben onze leden hun interesse
en zicht op mogelijkheden in de sector
nog niet verloren. Dit kunnen we nog eens
onderstrepen met een geweldig grote
opkomst op de thema avond over de Toekomst voor de Nederlandse visteelt sector
afgelopen januari.
Activiteiten
Het afgelopen jaar is het helaas niet gelukt
om meerdere activiteit te organiseren naast
de zeer succesvolle avond in januari van dit
jaar en de thema avond voorafgaand aan
de ALV van vorig jaar, ondanks dat er wel
veel ideeën waren om iets te organiseren.
Binnen het voorgenomen jaarthema is het
toch moeilijker gebleken om deze ideeën
ook om te zetten in thema avonden en
sprekers hiervoor te krijgen.
Het afgelopen jaar is de activiteitencommissie echter uitgebreid met Bob Laarhoven en
Magnus van der Meer heeft het afgelopen
jaar langzamerhand de plaats van Erik Louwerse overgenomen en zal deze commissie
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vertegenwoordigen in het bestuur. Samen
met Karin van der Braak en Jasper Houcke is
deze commissie weer op volle sterkte en zal
het met de activiteiten ook wel goed komen.
Graag wil ik Erik hartelijk danken voor de tijd
en energie die hij de afgelopen zes jaar als
bestuurslid namens de activiteitencommissie in het genootschap heeft gestoken. Het
was zeer goed om een vertegenwoordiger
uit de schelpdiersector in het bestuur te
hebben. Met name de bestuursvergaderingen in Yerseke die standaard met een
mosselmaaltijd gepaard gingen zullen we
niet snel vergeten. Reden genoeg om spoedig een nieuwe vertegenwoordiger uit de
schelpdiersector in het bestuur te werven.
Aquacultuur Magazine
Het afgelopen jaar verschenen er weer 6
goed gevulde edities van ons magazine
Aquacultuur. Het team van vaste auteurs
zorgt telkens voor hun bijdrage, een compliment en een woord van dank daarvoor aan
Peter en zijn redactieteam. Het afgelopen
jaar hebben we ook de vruchten mogen
zien van onze samenwerking met studievereniging Aquarius door in elke aflevering
een verhaal uit hun gelederen te kunnen
publiceren.
Vorig jaar maakten we al melding van ons
voornemen om de artikelen uit Aquacultuur
via het internet beschikbaar te stellen. Alle

artikelen van de afgelopen 23 jaargangen
zijn inmiddels gedigitaliseerd. Met trots
kunnen we dan ook Aquacultuur online
vandaag aan u presenteren. Later dit jaar
zal het voor elk lid zeker mogelijk zijn om
de artikelen uit het archief via het internet
te lezen.
Ons genootschap heeft weer een goed jaar
gehad dankzij al deze vrijwilligers, ik wil
deze actievelingen dan ook hartelijk danken
voor hun inzet en hen veel succes wensen
om ook het komende jaar tot een succesvol
jaar te maken.
Het bestuur
Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om
het NGvA in stand te houden, dit geldt ook
voor het bestuur. Het afgelopen jaar heeft
het bestuur niet onder ideale omstandigheden kunnen functioneren omdat er twee
vacatures open bleven staan. Het is dan
ook een goede zaak dat er nu voor beide
vacatures kandidaten gevonden zijn. Graag
wil ik Oliver Schneider hartelijk danken dat
hij het hele jaar de taken van de penningmeester weer met verve uitgevoerd heeft
als waarnemend bestuurslid. Hij mag dit na
deze rede gaan afsluiten met zijn financieel
jaar verslag en ik ga ervan uit dat we straks
van de kascontrolecommissie ook te horen
krijgen dat hij zijn werk weer meer dan naar
tevredenheid heeft gedaan.
Ledenbestand
Het ledenbestand is het afgelopen jaar
enigszins achteruit gelopen. Op dit moment
hebben we 414 betalende leden tegen over

Het niet geheel voltallige oude NGVA bestuur:
van links naar rechts Magnus van der Meer,
Erik Louwerse, Olivier Schneider en Menno
ter Veld.
435 leden vorig jaar. Het verloop van het
afgelopen jaar is 18 nieuwe leden en 25
opzeggingen. Helaas moeten we van ca. 30
leden het lidmaatschap nog royeren omdat
we van hen geen contributie ontvangen
hebben.
Aquacultuur sector in Nederland
Zoals al gezegd heeft de Nederlandse aquacultuursector het afgelopen jaar misschien
wel een van de grootste dieptepunten uit
haar nog relatief jonge geschiedenis gekend. De mogelijke oorzaken hiervan zijn
tijdens de thema avond in januari benoemd.
De mogelijkheden of uitdagingen zijn daar
nog te weinig aan bod gekomen, daar willen we ons de komende periode op richten
in samenwerking met LNV en anderen. We
hopen hiermee vanuit een nuchtere invalshoek de uitdagingen voor de sector te gaan
bekijken. In de april editie van het Vismagazine staat een artikel waarin te lezen is dat
ondanks de crisis de visverkoop floreert.
Hoewel de totale voedselconsumptie afneemt is de visconsumptie in 2009 met 4%
gestegen. De crisis brengt de consument
terug naar basisproducten als vis, helaas
is dat op dit moment vooral tonijn in blik
en ingevroren pangasius. Zaak is dus om
de consument ervan te overtuigen dat er in
Nederland een beter stuk vis te verkrijgen is
dan dat. Ik dank u voor uw aandacht.
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