
BIJLAGE D 
 
Regeling Financiële Bijdrage Ter Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 
 
Artikel 1 Financiële bijdrage 

a. Op de voet van de volgende bepalingen kan ten behoeve van activiteiten ter bevordering 
van de hengelsport de door het bestuur ingestelde commissie Regeling Financiële Bijdrage 
Ter Verbetering Sportvisserijmogelijkheden een financiële bijdrage worden toegekend. 

b. Het bestuur maakt jaarlijks bekend welk totaalbedrag voor financiële bijdragen 
beschikbaar wordt gesteld; 

c. Het onder lid b genoemde bedrag kan door het bestuur worden verdeeld over de in artikel 
2 genoemde maatregelen; 

d. Indien het totaalbedrag aan toegekende vergoedingen het jaarlijks beschikbaar gestelde 
budget overtreft, worden verdere aanvragen doorgeschoven naar het opvolgende 
kalenderjaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van ontvangst; 

e. De vergoeding bedraagt maximaal 50% van de kosten zoals omschreven onder lid f van 
dit artikel tot het maximum dat door de algemene vergadering per project en per lid per 
jaar is vastgesteld; 

f. Tot de voor vergoeding in aanmerking komende kosten worden gerekend alle 
noodzakelijke kosten van de maatregel, met uitzondering van de kosten van zelf verrichte 
arbeid, door de aanvragers of hiermee verwante partijen en kosten voor planvorming ter 
voorbereiding van de te nemen maatregel. 

 
Artikel 2 Voor financiële bijdrage in aanmerking komende maatregelen 

Een financiële bijdrage kan worden toegekend voor: 
a. het ondersteunen van jeugdactiviteiten; 
b. het ondersteunen van promotie; 
c. het ondersteunen van hengelsportverenigingen, door opleiding en cursussen; 
d. het ondersteunen van viswaterbeheer van ingebrachte wateren, het dient daarbij te gaan 

om de realisatie van concrete inrichtings- of onderhoudsmaatregelen ten behoeve van 
sportvissers of visstand, zoals de aanleg van trailerhellingen, visstoepen, steigers, 
schuilvoorzieningen, pompen / fonteinen, onderwaterstructuren, oeverbeschoeiing, 
aanbrengen beplanting e.d., onderhoud aan begroeiing en onderhoudswerk aan 
voorzieningen;  

e. Het uitzetten van vis, wanneer uit onderzoek/monitoring is gebleken dat de uitzetting 
voor verbetering van sportvisserijmogelijkheden noodzakelijk is, de uitzetting gemeld is bij 
de eigenaar van het visrecht en bij de betreffende VBC en er indien van toepassing 
afspraken met de beroepsvisserij zijn gemaakt over het terugzetten van door de sport 
uitgezette vis; 

f. het ondersteunen van zaken van algemeen belang, waar het bestuur het nodig acht. 
 

Artikel 3 Aanvraagprocedure 

a. Slechts bij de federatie aangesloten leden kunnen een financiële bijdrage aanvragen. 
b. De aanvraag kan alleen worden ingediend met behulp van een bij de federatie 

verkrijgbaar aanvraagformulier. 
c. De aanvraag dient het bedrag van de door aanvrager gevraagde financiële bijdrage te 

vermelden. 
d. Ontvangst van de aanvraag zal door de commissie binnen twee weken schriftelijk worden 

bevestigd. 
  



De aanvraag dient te bestaan uit: 
1. een omschrijving van de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten. 
2. alle andere voor de beoordeling van de aanvraag van belang zijnde informatie. 
3. een gespecificeerde begroting (inkomsten en uitgaven). 
4. de door de aanvrager gevraagde financiële bijdrage.  
 

Artikel 4 aanvragen 

a. Aanvragen kunnen alleen bij het bestuur worden ingediend. 
b. Aanvragen kunnen voor het lopende en het daarop volgende kalenderjaar worden 

ingediend. 
c. Indien de aanvragen voor de financiële bijdrage het totaal van de jaarlijks beschikbaar 

gestelde middelen overtreft, besluit de commissie de aanvraag in het volgende 
kalenderjaar in behandeling te nemen tenzij de aanvrager van het verzoek afziet. Daarvan 
krijgt de aanvrager binnen twee weken bericht. 

 
Artikel 5 Toekennen en afwijzen van aanvragen 

a. Een financiële bijdrage wordt door de commissie toegekend; 
b. Bij afwijzing door de commissie van een financiële bijdrage, kan de aanvrager binnen zes 

weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het 
bestuur. Het bestuur neemt een bindend besluit over het bezwaarschrift;  

c. Onverminderd het elders in deze regeling bepaalde, wordt geen financiële bijdrage 
toegekend in de volgende gevallen: 

1. de kosten van betreffende activiteiten staan niet in redelijke verhouding tot de beoogde 
duurzame verbetering van het viswater, de visstand of de sportvisserij; 

2. een andere maatregel of wijze van uitvoering verdient, gelet op de kosten, de voorkeur; 
3. de te treffen maatregelen zijn uit anderen hoofde al noodzakelijk; 
4. een bijdrage kan uit een andere, daarvoor ter beschikking staande bron, worden 

verkregen; 
5. indien het viswater niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 
 
Artikel 6 Beoordeling en betaalbaarstelling 

a. De commissie beoordeelt de aanvragen en deelt haar besluit mee aan het bestuur; 
b. De financiële bijdrage wordt door de federatie uitbetaald, nadat ten genoegen van de 

commissie is aangetoond, dat de activiteiten zijn verricht en betaald en dat aan de in 
artikel 7 genoemde verplichtingen is voldaan. 

c. De financiële bijdrage vervalt als niet uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar volgend 
op het jaar waarin de bijdrage is toegekend de financiële afrekening naar de federatie is 
gezonden. 

 
Artikel 7 Verplichtingen van de begunstigde 

De leden van de federatie aan wie een financiële bijdrage is toegekend, zijn verplicht: 
a. de activiteiten in overeenstemming met de omschrijving en zoals deze is goedgekeurd 

door de commissie te verrichten; 
b. een voorgenomen wijziging in de uitvoering van de voor financiële bijdragen 

goedgekeurde activiteiten, tevoren door de commissie te laten goedkeuren; 
c. de voorschriften en eventuele voorwaarden die aan de toekenning van de financiële 

bijdrage zijn verbonden, na te leven; 
d. binnen één maand na het afronden van de activiteit de financiële afrekening op te sturen.  
e. een niet besteed deel van de financiële bijdrage terug te betalen. 
  



Artikel 8 terugvordering financiële bijdrage 

a. De financiële bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de 
begunstigde de voorwaarden waaronder de bijdrage is toegekend niet naleeft, indien de 
begunstigde niet aan zijn verplichtingen voldoet of indien de bij de aanvraag verstrekte 
informatie zodanig onjuist blijkt te zijn, dat bij het bekend zijn van de juiste informatie 
geen bijdrage verstrekt zou zijn; 

b. Een niet gebruikt deel van de verstrekte bijdrage kan worden teruggevorderd; 
c. Indien binnen vijf jaar na toekenning van de financiële bijdrage het desbetreffende water 

uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren wordt gehaald, dan dient de 
financiële bijdrage volledig terugbetaald te worden. 

 
Vastgesteld door de algemene vergadering van de federatie Sportvisserij MidWest Nederland 
gehouden op 12 januari 2017. 


