Va n d e v e r e n i g i n g e n

Doorstart NGvA
Door Wim van Eijk

Medio december is het oude NGvA-bestuur, aangevuld met twee nieuwe leden die op de
oproep van Herma Klein hadden gereageerd, in Culemborg bijeen geweest. Dit groepje
wilde bezien of er nieuw leven geblazen kon worden in de NGvA. De afgelopen periode
zijn er jammer genoeg nauwelijks activiteiten geweest, hetgeen als een gemis werd
beschouwd.
Het bestuur
Op 19 december jl. kwamen de oude en
mogelijk nieuwe bestuursleden uit alle
windstreken naar de Stokvisweg te Culemborg. Van het oude bestuur kwamen Herma
Klein (secretaris), Magnus van der Meer
(lid, namens de activiteitencommissie, zoekende naar een opvolger) en Wim van Eijk
(lid, namens de redactiecommissie). En de
nieuwe gezichten: André van der Lee, die
de functie van penningmeester op zich wil
nemen en Jan Henfling die zich algemeen
wil inzetten voor de aquacultuur/NGvA . En
ten slotte Ronald Faber die - tot uiterlijk de
komende ALV – de voorzittersrol op zich
wilde nemen.

bestuur kan vormen, heeft geen bestaansrecht. De vereniging zijn we met ons allen.
Als er geen mensen gevonden kunnen
worden die “de kar willen trekken” is er
blijkbaar een te geringe behoefte aan het in
standhouden van de vereniging. De leden
zijn betrokken en geven mede richting aan
de koers van de club.

Fundamentele vragen
De eerste vraag die moest worden beantwoord was of de nieuwe groep de schouders eronder wilde zetten. Het werd al snel
duidelijk dat dit het geval was.

Kennisuitwisseling
Eén van de doelstellingen van de NGvA
is kennis delen over aquacultuur. Het
verenigingsblad “Aquacultuur” en de
thema-avonden zijn daar de middelen
voor. De onderwerpen zijn veelzijdig: van
bedrijfsreportages, aquacultuur in ontwikkelingslanden, wetenschappelijke onderzoeksresultaten tot en met (herkennen en
bestrijden van) visziekten. Ons blad onderscheidt zich van vele andere bladen: het
is vrijwilligerswerk en onze lezers kunnen
ook onze schrijvers zijn. De inhoud wordt
mede bepaald door de lezers/de leden van

De vereniging bestaat uit een aantal mensen die zich hebben aangesloten omdat zij
te maken hebben met of geïnteresseerd zijn
in aquacultuur.
Een tweede vraag of beter gezegd een stelling die werd ingebracht, was de volgende:
een vereniging die vanuit haar leden geen
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Waarom wordt iemand lid van het NGvA?
Hoe kun je personen zover krijgen dat ze
lid worden en wat biedt het NGvA hen? En
vervolgens: hoe kan men hen activeren om
wat voor de vereniging te doen? Om deze
vraag te beantwoorden, is het van belang
te weten wat de leden willen.

het NGvA. Er zijn nog voldoende mensen
die blijven schrijven over aquacultuurgerelateerde onderwerpen en die zullen
voorlopig ook nog wel gelezen worden.
Ook in dit nummer staat weer een aantal
gevarieerde en interessante artikelen. Wel
is de redactie nog steeds op zoek naar een
eindredacteur.

Hoe verder?
Het groepje mensen dat het initiatief heeft
genomen om de doorstart van het NGvA te
realiseren, zal proberen een nieuw voltallig
bestuur samen te stellen dat op de komende
ALV kan worden geïnstalleerd.
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor per
mail aanmelden via: secretaris@ngva.org.

UITNODIGING
Het bestuur en de activiteitencommissie van het NGVA hebben het genoegen
u uit te nodigen voor een avond over de laatste ontwikkelingen op het gebied
van de duurzaamheid in de visteelt. Deze avond zal gecombineerd worden
met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
De avond vindt plaats op donderdag 10 april vanaf 19.30 uur
in Hotel en congrescentrum “Hof van Wageningen”,
Lawickse Allee 9, 6701 AN, te Wageningen.
Op de ALV zullen nieuwe kandidaten worden voorgedragen voor het voorzitterschap en de activiteitencommissie.
De twee sprekers van de avond zijn Herman Wisse en Michiel Fransen.
Herman Wisse: “Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze sector en
bepaalt in steeds grotere mate welke producten op de schappen belanden.
Certificering speelt hierin een belangrijke rol, maar het groeiend aantal
keurmerken zorgt voor verwarring. Het Global Sustainable Seafood Initiative
(GSSI) is een jong initiatief om wereldwijd met kwekers, producenten en
supermarkten het groeiend aantal keurmerken te harmoniseren.
In deze presentatie zal deze volgende stap in de duurzaamheiddiscussie
in onze keten worden toegelicht.
Michiel Fransen: “Het Aquaculture Stewardship Council (ASC) is een relatief
jonge organisatie waarvan het logo sinds september 2012 ook in de schappen
van Nederlandse supermarkten is terug te vinden. Het opzetten van een
keurmerk kent een hoop uitdagingen voor alle betrokkenen partijen. Tijdens
deze presentatie krijgt u een kijkje in de keuken van het ASC-keurmerk.”
We hopen u allen op deze avond te mogen begroeten.
Met een vriendelijke groet, namens het bestuur en de activiteitencommissie,
Magnus van der Meer
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