Statuten Sportvisserij MidWest Nederland, artikel 9 lid 2b
De leden zijn verplicht zich ten opzichte van elkaar naar redelijkheid en billijkheid te gedragen.
Besluit
Het dagelijks bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland (hierna: dagelijks bestuur) besluit dat
artikel 9 lid 2b vanaf 1 januari 2015 voor de verkoop van Voorlopige Bewijzen van Lidmaatschap
(hierna: VBL’s) als volgt wordt uitgelegd.
Binnen de federatie geldt al jaren tussen verenigingen onderling een gentlemen agreement
waarbij men de verkoop van VBL’s in elkaars werkgebied respecteert.
Onder het gentlemen agreement wordt verstaan dat:
a. verenigingen VBL’s verkopen bij verkooppunten binnen hun eigen werkgebied.
De lokale vereniging kan bepalen dat bij dat verkooppunt alleen VBL’s aan inwoners binnen het
eigen gebied worden verkocht.
b. verenigingen VBL’s verkopen bij verkooppunten buiten hun eigen werkgebied als de lokale
vereniging daarmee instemt.
Het verkooppunt, de lokale vereniging (A) en de niet lokale vereniging (B) komen overeen dat aan
inwoners van de lokale vereniging (A) alleen VBL’s van vereniging A worden verkocht en aan
inwoners van het werkgebied van B VBL’s van B. Over de andere kopers kan ook een afspraak
worden gemaakt.
Wanneer de lokale vereniging niet instemt dient zij haar beslissing in redelijkheid te motiveren.
Het is redelijk dat niet wordt ingestemd met verkoop van VBL’s door een vereniging van buiten het
eigen werkgebied wanneer het lokale verkooppunt geen VBL’s voor de lokale vereniging wenst te
verkopen.
Een verkooppunt mag de concurrentie tussen verenigingen niet aanwakkeren door de lokale
vereniging niet toe te staan van het verkooppunt gebruik te maken.
Het is niet redelijk en niet in het algemeen belang van de hengelsport wanneer de lokale vereniging
zelf geen VBL’s wil verkopen bij het lokale verkooppunt waar redelijkerwijs verwacht mag worden
dat het verkooppunt totaal meer dan 50 VBL’s per jaar verkoopt.

Motivatie van het besluit
Het afgelopen jaar is een conflict over verkoop van VBL’s bij een verkooppunt in Almere hoog
opgelopen. De arbitragecommissie komt daarbij tot de volgende conclusie:
Er is geen wet of artikel in de statuten dat de verkoop van VBL’s in het werkgebied van andere
verenigingen verbiedt.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om ten aanzien van de verkoop van VBL’s aan te geven
wanneer er sprake is van redelijkheid en billijkheid. Het dagelijks bestuur is van mening dat de
statuten de verkoop van VBL’s buiten het eigen werkgebied niet expliciet verbieden. Wel hebben
de verenigingen van de federatie met elkaar afgesproken, in de vorm van een gentlemen
agreement, om niet in elkaars gebied VBL’s te verkopen.
In 2014 hebben 2 verenigingen van buiten Almere bij het verkooppunt in Almere VBL’s verkocht.
Eén vereniging beroept zich op afspraken met een vorig bestuur. Deze afspraken zijn in ieder geval
per 1 januari 2015 geëindigd.
Continuering van de verkoop van VBL’s door verenigingen van buiten Almere bij het verkooppunt
in Almere na 1 januari 2015 zal het geschil doen escaleren en gelet op de urgentie ziet het
dagelijks bestuur zich daarom genoodzaakt het hiervoor vermelde besluit te nemen.
Deze uitleg zal gelden vanaf 1 januari 2015.
Het dagelijks bestuur realiseert zich dat het geschil met dit besluit niet is beëindigd en zal zich
blijven inzetten om de verhoudingen te normaliseren. Daar is de medewerking van de beide leden
voor nodig.
Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van
Sportvisserij MidWest Nederland,

Kees Schotanus.
Per mail verzonden op 31 december 2014.

