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opstarten?
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Steward zijn……op weg
Altijd 2 beperkingen !!! 

 we hebben geen politionele bevoegdheden 

 we zijn alleen steward voor de opgegeven wateren en pas na het     
tekenen van een dienstcontract! 



Stewards zijn….op weg

Doel stewardwerking (vissers zorgen voor hun eigen water!)

sensoren voor alle elementen van/rond hun water
hulp voor iedereen (professioneel of niet) aan het water

onderhouden van alle mogelijkheden tot vissen

bescherming visbestand (bij uitbreiding bescherming v/h welzijn van de vissen)

Dienstenovereenkomst

Afspraken vastleggen in contract 

Rol opleiding (vandaag en jaarlijkse opfrissing) 
Doel: kwaliteit en éénheid!

Vaardigheden: vb. omgaan met verbale & fysieke agressie

Info: wetgeving en aanpak



Stewards op weg

We bekijken het proces stap 
per stap:

1. We vormen een groep

- wie? – zelf op zoek gaan EN lijst via        
sportvisserij Vlaanderen)

- voorwaarden van werken

- algemeen (bij 1ste samenkomst 
komen vissers met ervaring helpen, 
zo lang je wenst)

- manier van werken

2. Bepalen watertraject 
waarover we willen werken 
(meestal samen met stap 1)

- duidelijk aflijnen

- opmaak grondplan

3. We bepalen de opdracht 
die we willen opnemen

- selectie uit de mogelijkheden

4. We structureren onze 
werking

- vormen van een gesloten groep

- vormen van een open groep ter 
communicatie (optie)



Stewards op weg

5. We contacteren van alle partners 6. Het betrokken PVC maakt een 
dienstenovereenkomst op

Sportvisserij Vlaanderen(SVV) levert hesjes aan

Sportvisserij Vlaanderen (SVV) levert badges aan.

7. We maken een jaarlijks rapport (hulp 
beschikbaar)

De ondertekende vzw krijgt de steun volgens het 
contract

De vzw stort het gehele bedrag door op rekening van de 
stewardwerking



1. Het 
vormen van 
een groep

• info verzameling kandidaten + opvragen via 
stewards@sportvisserijvlaanderen.be

Wie?: interesse + langdurig engagement (haalbaarheid) 

Voorwaarden van werken

• Lid Sportvisserij Vlaanderen – verzekering!
• Voorwaarden: o.a ‘Model 2 goed gedrag en zeden’ (te tonen aan de 

hoofdsteward) 
• Akkoord gedragscode

Algemeen:

• geen politionele bevoegdheid
• nieuw: vragen van vergunning toegestaan! (volgens afspraken)

Hoe: manier van werken:

• Stewardwerking onder een vzw

Welke vzw ondertekent het contract? 



2. Bepalen 
van het 
watertraject

Duidelijk afbakenen van het water 
(oevers/oeverzones/van punt A tot B)

• Gebruik vaste visuele punten i.g.v grote bevaarbare 
waterlopen (bruggen e.a. structuren)

• Afbakening oeverzones i.g.v. niet bevaarbare waterlopen 
(opname in een grondplan)

Omvang werkingsgebied afh. van: 

• de grootte van de groep (minstens 6-8 leden per 
stewardwerking)
• rekening houden met verlof/ziekte/afstand woonplaats 

tot het water
• ‘liever klein dan te groot’ (haalbaarheid) – latere groei!

• Tijdelijke stewards-stagiairs  (in afwachting v/e latere 
‘aparte’ werking) 



3. Keuze van 
de opdracht

De mogelijkheden:

I. Basisopdracht (vast = voor iedere werking en altijd!) 

= sociale controle + aanspreekpunt + informeren + hulp bij 
oproep ANB, INBO

d.m.v. een dienstenovereenkomst met vaste vergoeding)

II. Aanvullend (vrije keuze): 

Ruimen van de visplaatsen en toegang (extra steun)

Ruimen van de visplaats in het water (extra steun)

Ruimen van vuilnis (extra steun)

Hulp bij visuitzettingen (extra steun)



4. Structureren van iedere 
stewardwerking

Vormen van een besloten groep 
(basis voor het jaarrapport)

• Facebook of Whatsapp evt. 
andere (enkel interne 
communicatie)

• Informatie tuss; stewards zelf 
(evt. contacten 
ANB/PVC/SVV/Politie)

Vormen van een open groep –
communicatie (aanbevolen)

• Openbare informatie over de 
werking 

• Informatie voor alle 
geïnteresseerden 

• Korte omschrijving op website 
SVV + link naar uw werking

Hoofdsteward :contact met de 
politie/Natuur inspectie, lid van 

een besloten groep hoofdstewards 
(Sportvisserij Vlaanderen)

• Besloten groep van SVV = 
platform voor alle 
stewardwerkingen bestaat reeds! 

• Bij opstart nieuwe werking wordt 
hoofdsteward automatisch 
toegevoegd.



5. 
Contacteren 
van de 
partners

Samenkomsten nodig met…

de lokale politie:

- uitleg werking en doel (hulp via SVV)

- duiding van de win-winsituatie: afspraak:  1 beller = hoofd 
stewardwerking

- afspraken rond het doorgeven van milieu inbreuken, inbreuken

op de visserijwetgeving (vaste vorm van een concrete melding)

- afspraken rond opvragen visverlof!

afspraken met de eventuele eigenaars, beheerders van het water (enkel 
door SVV/ANB/PVC)

afspraken met de betrokken gemeenten

afspraken met natuurinspectie- ANB, PVC’s….. 

afspraken met De Vlaamse Waterweg nv (enkel door SVV/ANB/PVC)

Ter info: Stappenplan opstart nieuwe stewardwerking op basis van eigenaar 
visrecht beschikbaar bij SVV



6. Opmaak 
Dienstenovereenkomst

De Provinciale visserijcommissie(PVC) maakt een dienstenovereenkomst op voor de 
basiswerking

Een dienstenovereenkomst (= juridisch document) bevat alle afspraken, rechten, plichten 
vergoeding die toegekend worden aan een plaatselijke stewardwerking. De 
overeenkomst wordt afgesloten enerzijds tussen de visrechthebbende (in dit geval de 
Provinciale visserijcommissie als huurder of eigenaar van de visrechten) en anderzijds de 
vzw die de dienst(en) verleent tegen een bepaalde vergoeding volgens onder afspraken 
en voorwaarden. 

Worden altijd opgenomen in dit document: 

- Werkingsgebied

- Afspraken

- Rechten 

- Plichten 

- Vergoedingen

- Contactgegevens ( alle stewards + hoofdverantwoordelijke stewardwerking + partners)

- Grondplannen oeverzones

- Geldigheidsduur van de overeenkomst.

Ter info: Rol Sportvisserij Vlaanderen staat in het fluohesje + badge (lidkaart met 
vermelding ‘steward’)



7. Jaarlijkse 
afhandeling

Opmaak jaarlijks rapport naar ANB en SVV (hulp 
beschikbaar via secretariaat SVV) 
• Logboek voor de rondgangen (controles + vaststellingen)
• Afspraken opgenomen in de dienstenovereenkomst

De ondertekenende vzw krijgt de steun volgens het 
contract
• De stewardwerking is een vzw of valt rechtsreeks onder een 

hengelvereniging met vzw statuut

De vzw stort het gehele bedrag door op rekening 
van de stewardwerking.
• Vergoeding enkel op naam van de werking nooit op naam van 

een natuurlijk persoon!

Ter info: Een dienstenovereenkomst wordt 
aangegaan voor 3 jaar!



Bedankt voor uw aandacht!

Informatie over de stewardwerkingen in Vlaanderen 
opvragen? 

stewards@sportvisserijvlaanderen.be

Informatie raadplegen op onze website? 
Bezoek ons via:

https://www.sportvisserijvlaanderen.be/projecten/


