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Tijd voor verandering

KadERgROEp VisKETEN:
één StEm Voor hELE SECtor
“Nee, we zijn niet het zoveelste clubje in de vissector”, zeggen Caroline Melissant en Jacob Brands stellig. “Wij hopen
de mensen te zijn die alle organisaties die de branche kennen, samenbrengen.” Een moeilijke opgave, daar zijn ze
zich van bewust. maar toch gaan ze ervoor. met het hart op de tong probeert de onlangs opgerichte Kadergroep Visketen
één stem te vormen voor de hele vissector. En er zo voor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan.
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‘Een positief imago voor de vissector
creëren dan wel behouden’
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Plannen

Ook hebben Kees Taal van het LEI en Erik

Kijk voor meer informatie en aanmelden

De Kadergroep Visketen ziet zichzelf als

Bogaard van ProSea toegezegd actief te

(30 euro per jaar) op

mediator tussen alle schakels en organisaties

willen meedenken met de Kadergroep.

www.kadergroepvisketen.nl

Aangenaam: het bestuur
Het bestuur van de Kadergroep Visketen bestaat uit elf dames en heren. Een voorstelrondje:
Nico Waasdorp, voorzitter
Eigenaar van Waasdorp Vis in IJmuiden en SVO-docent.
Caroline Melissant, secretaris
Eigenaresse van communicatie-adviesbureau INZee en echtgenote van Cornelis Melissant,
mede-eigenaar van de flyshooter GO1.
Martijn de Graaf, penningmeester
Nico Waasdorp, voorzitter

Eigenaar van Hilvis in Spakenburg en bestuurslid van het Verbond van de Nederlandse
Visdetailhandel

Overige bestuursleden:
Johan Baaij
Mede-eigenaar van de TH10, pulsvisserij op tong en garnalen.
Jacob Brands
Mede-eigenaar van de LT162 op schol en ’s winters op tong.
Iede Geert Bakker
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Eigenaar van de UK19, hoofdzakelijk op tong.
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Caroline Melissant, secretaris

Louwe de Boer
Directeur van de Ekofish Group.
Wilma Koster
Mede-eigenaresse van de WR3 op garnalen.
Gert de Keijser
Mede-eigenaar van de BRU19, mosselkweker.
Johan Romkes
Mede-eigenaar van de BCK40, twinrigger op schol.
Freerk Visserman
Palingvisser in Friesland. Aangesloten bij Dupan en deelnemer Aalbeheerplan.

Martijn de Graaf, penningmeester
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