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Algemene gegevens
Naam:
Datum oprichting:
KvK:
ANBI:
Bank:
Correspondentieadres:
E-mail:
Telefoon:
Website:

Stichting Behoud Weervisserij
17 januari 1997
41107151
8055 87 512
NL11 RABO 0106 3856 74 (Rabobank)
Bouwmanlaan 4, 4614 AH, Bergen op Zoom
info@behoudweervisserij.nl
06 - 42 99 76 78
www.behoudweervisserij.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat op 31 december 2021 uit:
1. Kees Coppens – Voorzitter
2. Dick Westerhof – Vice-voorzitter
3. Lau de Smet – Secretaris
4. Pieter Riedijk – Penningmeester
5. Joke de Boeck – Vertegenwoordiger vrijwilligers
6. Rick van Geel – PR en Communicatie
7. Henk van Schilt – Vertegenwoordiger van de firma Van Dort in het bestuur

Stichting Behoud Weervisserij
De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het in stand houden en bevorderen van de
ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis door middel van de weervisserij in de
Oosterschelde en deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voorwaarden te scheppen en
omstandigheden te bevorderen waardoor het voor weervissers uit Bergen op Zoom en
omgeving mogelijk zal blijven om de weervisserij in de toekomst te continueren op dezelfde of
vergelijkbare wijze zoals deze reeds gedurende enkele eeuwen in de Oosterschelde plaatsvindt.
In de praktijk zijn er drie kernactiviteiten te onderscheiden:
1. Het organiseren van toeristische vaartochten naar de weervisserij;
2. Het werven en inzetten van vrijwilligers ter ondersteuning van de weervissers;
3. Het genereren van publiciteit voor de weervisserij en aanverwante activiteiten – via de
media en door deelname aan evenementen.
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Voorwoord van de voorzitter
Het seizoen 2021 zit erop, we schrijven nu maart 2022. Het is één van de slechtste visseizoenen
geweest sinds onze oprichting. Verder speelde de coronapandemie wereldwijd in 2021 nog een
grote rol. Hierdoor konden de vaartochten geen doorgang vinden.
Stichting Behoud Weervisserij bestond op 17 januari 2022, 25 jaar. Zoals bij elke familie of
organisatie een mooi moment om terug te kijken, maar ook zeker naar de toekomst te kijken.
Kortom een moment van reflectie en bezinning.
Het mooie van onze stichting vind ik de samenwerking tussen een groep vrijwilligers en de
familie Van Dort. Een groep vrijwilligers die de weervisserij een warm hart toedragen, graag
buiten bezig zijn, houden van de Oosterschelde en sympathie voelen voor de familie Van Dort.
De familie Van Dort geeft zelf aan dat zij zonder onze vrijwilligers de weervisserij niet kunnen
uit oefenen. Omdat de weervisserij zeer arbeidsintensief is en de vangsten niet voorspelbaar
zijn.
Het is een unieke samenwerking tussen een bedrijf wat moet renderen en een stichting met
vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen niet zonder de familie Van Dort en de familie kan niet
zonder de vrijwilligers.
De werkzaamheden van de vrijwilligers zijn de laatste 25 jaar gaandeweg ontstaan. De
vrijwilligers die het hout voor de weren kappen, opereren onder de naam ‘De Takkenbende’. ‘De
Scheldeprikkers’ herstellen met het gekapte hout de weren en ‘De Bijliggers’ houden in het
vangstseizoen de aalscholvers op afstand. Aan boord, tijdens onze toeristische vaartochten in
mei en juni, delen onze gidsen alle wetenswaardigheden over de weervisserij met onze gasten.
Op deze manier lukt het ons al een kwarteeuw dit mooie ambacht in stand te houden. We gaan
ons opmaken voor de volgende 25 jaar. Hopelijk kunnen we corona snel achter ons laten en
blijken de slechte vangsten van de afgelopen twee jaar een vergissing van de natuur.
Het enthousiasme van de vrijwilligers werkt aanstekelijk, laten we met z’n allen een mooie
toekomst tegemoet zien.

Kees Coppens
Voorzitter
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Verslag van activiteiten in 2021
In de winter van 2019/2020 is voldoende hout gekapt voor het onderhoud van de weren. Door
Brabants Landschap waren bospercelen toegewezen aan de Binnenbandijk en rondom de
Kraaijenberg in Bergen op Zoom. De vrijwilligers zijn samen met de firma Van Dort in
december 2020 drie weken bezig geweest met het kappen van hout.
Van Dort en de vrijwilligers noemen
zich De Takkenbende. Er werd
voldoende hout gekapt en verzameld
om de jaarlijkse paalworm en
stormschade te herstellen. De
paalworm zorgt voor het zwakker
worden van het hout dat vervolgens
onder invloed van de najaars- en
winterstormen afbreekt. Het hout
werd per vrachtwagen naar de Bergse
Diepsluis gebracht in afwachting van
de juiste weersomstandigheden in het
voorjaar van 2021 om de
herstelwerkzaamheden te verrichten.
De groep vrijwilligers onder leiding
van de firma Van Dort noemen zich
dan De Scheldeprikkers.
Vermeldenswaardig is dat Cor van
Dort (89 in 2021) nog steeds actief is.

Cor van Dort (l) aan het werk nabij de Kraaijenberg.

Na het vervangen van het beschadigde
hout in de weren (het zogenaamde
steken van de staken) worden de netten
in het fuikgat aangebracht en zijn de
weren klaar voor de vangst.
Bij al deze werkzaamheden levert een
ploeg vrijwilligers hier intensief een
bijdrage aan. Het vangstseizoen dat
ongeveer 10 weken duurt heeft
natuurlijk de meeste aandacht, maar
kan niet zonder deze voor- en nazorg.
Deze 10 weken - startend in mei worden door ons met veel
enthousiasme verzorgd. In 2021
hebben er geen vaartochten
plaatsgevonden en is er alleen
bijgelegen: het onzichtbare werk van
aalscholvers verjagen wat vele uren

Vrijwilligers helpen weervisser Henk van Schilt met het zetten van de
netten.
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geduld vraagt bij de weren door de
firma Van Dort en de vrijwilligers. Het
seizoen eindigt met hulp aan de firma
Van Dort bij het weghalen van de
netten in het fuikgat.

Evaluatie toeristische vaartochten en bijliggen 2021
Normaal gesproken maken we in het eerste
kwartaal het schema met vaartochten
(maanden mei en juni) bekend en kan er
geboekt worden. Als gevolg van de
coronasituatie en het beperkte perspectief
dat de vaartochten zouden kunnen doorgaan,
is besloten in 2021 geen vaartochten te
organiseren.

De vletten liggen te wachten op passagiers van het
moederschip. In de verte wacht een weer – tevergeefs – op de
bezoekers (archieffoto).

promotie & evenementen
Als gevolg van corona en de daarmee gepaard gaande beperkingen hebben wij in 2021 amper
een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van of participatie bij evenementen.
Een activiteit waar we wel aan hebben meegedaan is Curio‘s “meet en greet”- dag voor de
eerstejaars studenten. Dit vond plaats bij de start van het schooljaar. Een 25-tal organisaties in
de regio presenteerden zich die dag. Wij stonden er met een informatiekraam over de
weervisserij. Ons seizoensproduct en tevens streekproduct krijgt daar aandacht van de koks en
de hospitality leerlingen die in kleine groepjes de diverse stands bezochten.

Pr & communicatie
In 2021 werd de berichtgeving over de weervisserij vooral gedomineerd door (opnieuw) een
slecht seizoen. Dit resulteerde zelfs in publiciteit op de website van Omroep Brabant.
Sinds mei 2019 kunnen bezoekers van onze website zich inschrijven voor de e-mailnieuwsbrief.
Dit betekent dat de nieuwsbrief niet meer is voorbehouden aan onze donateurs - Vrienden van
de weervisserij. Door deze voor iedereen toegankelijk te maken, willen we alle belangstellenden
voor het erfgoed weervisserij en onze stichting nadrukkelijker aan ons binden en kunnen
informeren. Dit loopt bijzonder goed – op 31 december 2021 hadden we +/- 350 abonnees. Deze
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personen sturen we een aantal keer per jaar een e-mailnieuwsbrief met nieuws over de
stichting, achtergrondverhalen en andere wetenswaardigheden.
In 2021 is er vervolg gegeven aan het in 2019 gestarte initiatief om in eigen beheer
achtergrondverhalen over de weervisserij en aanverwante onderwerpen te creëren. Deze
aanpak moet onder meer ertoe leiden dat we ook buiten die vier periodes om verhalen en
daarmee publiciteit kunnen genereren.
Als gevolg van corona was er weinig om op in te haken. Het fotoproject van Armand Kertzman
over de weervisserij vormde een uitzondering en was aanleiding voor een interview (via Zoom).
Het resultaat – “De weervisserij blijft fotograaf Armand Kertzman inspireren” – is te lezen op onze
website.
In bijlage I vindt u een overzicht van de mediaplaatsingen in 2021.

Vrienden van de Weervisserij
De stichting kent een groep ondersteuners, de Vrienden van de Weervisserij. Het zijn mensen
die hun betrokkenheid bij de weervisserij omzetten in een jaarlijkse vriendenbijdrage van ten
minste € 20. Hiervoor ontvangen ze drie keer per jaar een nieuwsbrief en worden ze
uitgenodigd voor evenementen/bijeenkomsten die door de stichting worden georganiseerd.
Eind 2021 hadden we 81 betalende vrienden.

Immaterieel cultureel erfgoed
In 2021 waren we drie jaar ingeschreven als Immaterieel Erfgoed. Deze inschrijving vereist elke
drie jaar een herbeschouwing van het ingediende borgplan. Het borgplan van onze stichting
bevat als voornaamste aandachtspunten het actief voortbestaan van de organisatie en het
vasthouden en werken aan de doelstelling ‘behoud weervisserij’.
Beide punten zijn actueel gerapporteerd en daarna gehonoreerd met de voortzetting van de
inschrijving tot eind 2025.

Europees Streekproduct
De aanvraag voor de ansjovis als Europees Streekproduct is aangevangen, samen met de firma
van Dort. Dat laatste traject kent een doorlooptijd van circa twee jaar zodat een eventuele
erkenning in 2023 zou kunnen rondkomen.
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Financieel Jaarverslag 2021
(opbrengsten en kosten)

Vanuit de Gemeente is veelvuldig gerapporteerd naar onze stichting over de mogelijke
financiële ondersteuning vanwege beperkingen door geldende coronamaatregelen. Als gevolg
daarvan hebben we twee jaar geen vaartochten of landactiviteiten kunnen ondernemen. Daar
we tegen kostprijs varen hebben we geen verliezen geleden. Gezien de toegezegde en
ontvangen financiële steun die we tot eind 2021 mochten ontvangen van de gemeente hebben
we geen gebruik gemaakt van de extra mogelijkheid tot financiële ondersteuning.

Opbrengsten
Donaties
Sponsoring vaartochten/Subsidies
Sponsoring schooltochten
Vaartochten 2020
Merchandise weervisserij
Evenementen
Rente spaarrekening
Totaal
Kosten
Bankkosten
Bestuurskosten
Communicatiekosten algemeen
Website
Vaartochten
Evenementen
Afschrijving aanhanger stand
Hulpmiddelen vrijwilligers
Kosten vrijwilligers
Totaal
Resultaat

€ 3.340,21
€ 1.800,00

€ 3,34
€ 5.143,55
€ -160,89
€ -369,23
€ -63,13
€ -90,64
€ -218,16
€ -355,74
€ -546,69
€ -1.847,83
€ -3.652,31
€ 1.491,24
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Het bestuur van de Stichting Behoud Weervisserij verklaart dat de penningmeester in 2021 op
een inzichtelijke wijze het financiële beheer van de Stichting heeft gevoerd. De penningmeester
heeft op een correcte wijze inzicht verschaft in de boeken en financiële bescheiden van de
Stichting conform artikel 11 lid 6 van de Statuten van de Stichting1.
Het bestuur stelt na controle vast dat uit de gevoerde boekhouding door de penningmeester, P.
Riedijk, de kasstroom (inkomsten en uitgaven), de winst- en verliesrekening (opbrengsten en
kosten) en de balans (staat van bezittingen en schulden) volledig en correct zijn te herleiden.
Het bestuur verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid in het
jaar 2021.

Kees Coppens
Voorzitter

L. de Smet
Secretaris

Bergen op Zoom,

1

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, legt de penningmeester rekening en verantwoording af aan het bestuur
over het gevoerde beheer. Goedkeuring door het bestuur strekt hem tot decharge.

10

Bijlage I overzicht mediaplaatsingen 2021
NR
1

DATUM
27-02-2021

MEDIUM
Het Parool

TITEL
Voor goede ansjovis hoeven we
niet ver van huis

2

28-04-2021

VisserijNieuws

Cor van Dort: nog altijd in de
weer in de weren

3

26-05-2021

Zuidwest Update

5

26-05-2021

BN/deStem

Item met Rick van Geel in
programma Zuidwest Update
Dick Westerhof is niet bang om
de handen uit de mouwen te
steken voor Bergen op Zoom

6

23-06-2021

BN/deStem

Opnieuw een superslecht jaar
voor de ansjovis: ‘Ze zijn er
gewoon simpelweg niet’

7

29-06-2021

Omroep Brabant

Waar zijn de ansjovissen
gebleven?

8

30-7-2021

BN/deStem

Bram luidt de noodklok voor de
ansjovis: Rap zoet water
toelaten in Oosterschelde
anders een dooie boel

9

19-08-2021

BN/deStem

Veertig jaar ‘Vrienden van de
Ansjovis’, net nu er amper
ansjovis in de Oosterschelde te
vinden is: ‘Heel triest’

10

23-09-2021

Eigen website

De weervisserij blijft fotograaf
Armand Kertzman inspireren

11

1-12-2021

BN/deStem / PZC

Gedicht ‘De Verliefde Ansjovis’
op Bergse gevel: ‘Mooie traditie
voor eeuwigheid vastgelegd’

LINK
https://www.parool.nl/ps/vo
or-goede-ansjovis-hoevenwe-niet-ver-vanhuis~b1103ccd/?referrer=htt
ps%3A%2F%2Fwww.google.c
om%2F
https://www.visserijnieuws.
nl/nieuws/15219-altijd-nogin-de-weer-in-de-weren

https://www.bndestem.nl/be
rgen-op-zoom/dickwesterhof-is-niet-bang-omde-handen-uit-de-mouwente-steken-voor-bergen-opzoom
https://www.bndestem.nl/be
rgen-op-zoom/opnieuw-eensuperslecht-jaar-voor-deansjovis-ze-zijn-er-gewoonsimpelweg-niet~a13bf6b7/
https://www.omroepbrabant
.nl/nieuws/3412557/waarzijn-de-ansjovissengebleven-de-vangst-wasnog-nooit-zo-slecht
https://www.bndestem.nl/be
rgen-op-zoom/bram-luidtde-noodklok-voor-deansjovis-rap-zoet-watertoelaten-in-oosterscheldeanders-een-dooieboel~a90d7066/
https://www.bndestem.nl/be
rgen-op-zoom/veertig-jaarvrienden-van-de-ansjovisnet-nu-er-amper-ansjovisin-de-oosterschelde-tevinden-is-heeltriest~afbd7047/
https://www.behoudweervis
serij.nl/nieuws/deweervisserij-blijft-fotograafarmand-kertzmaninspireren/
https://www.pzc.nl/bergenop-zoom/gedicht-deverliefde-ansjovis-opbergse-gevel-mooie-traditievoor-eeuwigheidvastgelegd~a5d395d2/

11

