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Voorwoord 
 
De AUHV, opgericht op 5 april 1925, is uitgegroeid tot een regionale 
hengelsportverenging met bijna 11.000 leden en biedt haar leden en alle VIS 
pashouders meer dan 3.500 hectare viswater (visrechtcontracten) in de regio 
Groot-Utrecht. Wij hebben vijf kerntaken: belangenbehartiging, versterken 
sportparticipatie,  voorlichting & educatie, controle & handhaving, viswater & 
visstand beheer.  
 
Ambitie 2021:  
Welzijn voor mens en dier  
De maatschappelijke impact van COVID19 is groot. Waar veel activiteiten van 
sport en ontspanning geen doorgang kunnen vinden, biedt juist de hengelsport 
een moment van rust in deze roerige tijden. Met onze activiteiten in 2021 richten 
wij ons op het welzijn mensen en daarnaast op het welzijn van vissen.  
 
Zichtbaarheid en betrokkenheid  
Naast het uitvoeren van onze kerntaken hebben wij de ambitie uitgesproken voor 
2021 om beter zichtbaar te zijn om de maatschappelijke acceptatie van de 
hengelsport te versterken. Dit doen wij via onze leden en in samenwerking met 
onze belangrijkste stakeholders. De soms negatieve toonzetting ten aanzien van 
de hengelsport komt veelal voort uit een eenzijdige beeldvorming en door het 
ontbreken van kennis over onze activiteiten, regelgeving en positieve effecten op 
mens, natuur en vis.  
 
Namens bestuur bedanken wij iedereen voor de inspanningen en betrokkenheid 
van het afgelopen jaar en maken wij ons graag sterk om dit jaarplan in een 
coöperatieve samenwerking met elkaar uit te voeren en tot een succes te maken. 
 
Simon Dekker  
Voorzitter 
 

Missie 
De AUHV heeft als missie een gezond- en gevarieerd, voor ieder toegankelijk 
viswater aan haar leden aanbieden waarbij jong en oud via de hengelsport 
gestimuleerd worden in de natuur te recreëren, te onthaasten, waarmee het 
welzijn bevorderd  wordt. 
 
Kerntaken: 
1. Belangenbehartiging: in 2021 investeren we meer in onze zichtbaarheid van de 

hengelsport en in de samenwerking met gemeenten. 
2. Versterken sportparticipatie: de AUHV organiseert jaarlijks met haar 

vrijwilligers sportieve en maatschappelijke activiteiten. In 2021 zetten wij extra 
in op kwetsbare doelgroepen die door COVID extra zijn geraakt. 

3. Voorlichting en educatie: de AUHV en de georganiseerde sportvisserij 
informeren leden in 2021 nog actiever via diverse kanalen over de gedragscode 
en de omgang met vis. De Vislessen voor leerlingen op de basisschool leveren  
een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van de onderwaterwereld en 
een respectvolle omgang met levende dieren tijdens de visexcursie. Ook de 
campagne Sportvisserij Loodvrij wordt actief onder de aandacht gebracht en 
met het waterschap wordt een pilot ingericht. 

4. Controle en handhaving: de AUHV intensiveert in 2021 de controles op het 
gedrag van sportvissers en de regels ter bescherming van de visstand. 

5. Viswater aanbod en visstand beheer: de AUHV ondersteunt gemeenten en 
waterschappen bij de aanpak van watervervuiling en vissterfte en doet 
onderzoek naar visstand en waterkwaliteit.  
 

Partners van AUHV: 

                  6.  
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Kerntaak 1: Belangenbehartiging 
In 2021 investeren we meer in onze zichtbaarheid van de hengelsport en in de 
samenwerking met gemeentes en waterschappen. 

Kerntaak 2: Versterken sportparticipatie 
De AUHV organiseert jaarlijks met haar vrijwilligers sportieve en maatschappelijke 
activiteiten. In 2021 zetten wij extra in op kwetsbare doelgroepen.  

 
Doelen: 

• Versterken binding overheden  

• Versterken samenwerkingsverbanden 

• Vergroten maatschappelijke acceptatie hengelsport 
 
Resultaten: 

• Actieve lobby vrijwilligers  

• Communicatievrijwilligers  

• Actieve participatie in lokale sportakkoorden 

• Erkend stakeholder in (omgevings) plannen zijn 

• Positieve beeldvorming hengelsport bij partners 

• Clubhuis aan viswater in Utrecht en/ of Houten 
 

Randvoorwaarden: 

• Kwalitatieve vrijwilligers 
 

  
 

 
Doelen: 

• Aanbod naar bestaande leden en kwetsbare doelgroepen vergroten 

• Vergroten aantal vrijwilligers 

• Verbeteren hengelsportvoorzieningen (inclusief voor) mensen met beperking 

• Bereikbaar en bevisbaar water 
 
Resultaten: 

• Wedstrijden: zonder restricties voor Corona: 
3 Karperwedstrijd, 18 (competitie)wedstrijden, streetfishing, ouderen. 

• Jeugd: Jeugdhengeldag en 2 bijeenkomsten 

• Specialistengroepen: 10x roofvisgroep activiteiten, 10x vliegvisgroep activiteiten 

• Vrijwilligers: dag uit en (feestelijke) contactavond 

• Team SVET (Sporten Voor Een Toekomst): evenement en ondersteuning in uitrol. 

• 3 projecten Samen Vissen (zorginstellingen en kwetsbare ouderen) 

• Visinstructeur cursus voor Team SVET en 5 vrijwilligers van Houten & Co in Houten. 

• Uitwerking eigen visparel 
 

Randvoorwaarden: 

• Kwalitatieve vrijwilligers 

• Goede samenwerking met partners Gemeenten en Waterschap 
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Kerntaak 3: Voorlichting & Educatie 
de AUHV en de georganiseerde sportvisserij informeren leden in 2021 nog actiever via 
diverse kanalen over de gedragscode en de omgang met vis. De Vislessen voor leerlingen 
op de basisschool leveren hier een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van de 
onderwaterwereld en een respectvolle omgang met levende dieren tijdens de 
visexcursie. Ook de campagne Sportvisserij Loodvrij wordt actief bij sportvissers onder 
de aandacht gebracht, met het waterschap wordt een pilot opgestart. 

Kerntaak 4: Controle & Handhaving 
De AUHV intensiveert haar beleid in 2021 op controle en handhaving op het gedrag 
van sportvissers en de regels ter bescherming van de visstand. Vaker controleren zorgt 
voor meer bewustwording. Tijdens de controles kunnen daarnaast tips worden 
gegeven op de gedragsregels. 

 

 
Doelen: 

• Vergroten bewustwording gedrag leden 

• Meer online communicatie (o.a. via Facebook, website en nieuwsbrieven) 

• Meer vislessen op basisscholen 

• Stimuleren gebruik van loodvervangers door sportvissers 

• Wedstrijden loodvrij 
 
Resultaten: 

• Gerichte campagnes via diverse kanalen 

• Folder naar jeugdleden en bij evenementen. 

• 10 Vislessen op basisscholen 

• 2 extra Vismeesters en 5 extra viscoaches via Sportakkoord Houten 

• Stand op Visbeurs Utrecht 
 
Randvoorwaarden: 

• Beschikbaarheid Basisscholen 

• Promotiematerialen, bewust vissen, loodvervangers 
 

                                        

 
Doelen: 

• Toezicht op kennis regels en gedrag sportvissers 

• Grotere inzet Boa’s en controleurs 

• Vergroten impact door vergroten zichtbaarheid  

• Vissers elkaar verantwoordelijk laten voelen voor het gedrag. 

• Versterken positieve beïnvloeding door sportvissers onderling. 
 
Resultaten: 

• Groei naar 10 verenigingscontroleurs,  4 Boa’s 

• Verhoging controle 

• Actieve samenwerking met Politie en gemeenten 
 

Randvoorwaarden: 

• Kwaliteit vrijwilligers 

• Goede afstemming met Politie en gemeenten 
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Kerntaak 5: Viswater & Visstand beheer 
De AUHV ondersteunt gemeenten bij de aanpak van watervervuiling en vissterfte 
en doet onderzoek naar visstand en waterkwaliteit. Onze leden leveren een actieve 
bijdrage aan het signaleren van vissterftes en calamiteiten. 
 

Samen staan we sterk! 
Tot besluit: het lidmaatschap van AUHV is meer dan alleen de toestemming om te 
mogen vissen. Met hun lidmaatschap dragen sportvissers bij aan bijzondere 
projecten en programma’s zoals op de Markerwadden, Droomfonds: kier 
Haringvliet, Langsdammen Waal, herintroductie bedreigde vissoorten. 
  

Doelen: 

• Uitbreiden en bevorderen gezond- en gevarieerd viswater  

• Gezonde visstand in onze wateren 

• Calamiteitenteam vissterfte versterken 

• AUHV betrokken bij advies bij de inrichting van water  
 
Resultaten: 

• 2 Visserijkundig onderzoeken  

• Uitzet vis ter verbetering visstanden 

• Inrichtingsmaatregelen als schuilplaatsen voor verbetering visstand 

• Lokale kennis visstand delen met waterschap en gemeenten 
 
Randvoorwaarden: 

• Medewerking overheden 
 
Financiële impuls: 
€ 1.000 onderzoek 
€ 5.000 uitzet vis 
€ 5.000 inrichtingsmaatregelen 

                                       
 

 

Voor elkaar 
• Heb oog voor elkaar: neem iemand die het nodig heeft mee. We hebben 

elkaar in deze onzekere tijden hard nodig. 

• Deel je kennis langs de waterkant: kinderen en nieuwe toetreders horen 
graag wat ze beter kunnen doen. 

• Spreek elkaar aan: wanneer rommel achterblijft of wanneer regels (on)bewust 
overtreden worden.  

 
Voor het welzijn van vis en gezond water 
• Ga met respect om met vis en laat je rommel niet achter. Achtergelaten 

lijnen kunnen onnodig dierenleed veroorzaken. 
• Wees de oren en ogen langs de waterkant: meldt vissterfte of calamiteiten 
• Gebruik loodvervangers: een beter milieu begint bij jezelf! 

 
 
AUHV is sponsor van: 

 
Stichting Blauwe Vogel ‘74 

 
Team SVET 
(Sporten Voor Een Toekomst) 
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