
   
  

 

 Informatie bemanning Nederlandse Vissersbond 
Hierbij informeren wij de leden van PO Delta Zuid over de bemanning van de Nederlandse 
Vissersbond en hun voornaamste taken. Per 1 januari 2022 zijn de PO Delta Zuid en de PO 
Nederlandse Vissersbond een samenwerkingsverband aangegaan en kunnen de leden van PO Delta 
Zuid gebruik maken van de belangenbehartiging en dienstverlenging van de Nederlandse 
Vissersbond. U kunt ons bereiken via tel. 0527-698151 (werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur), per 
mail secretariaat@vissersbond.nl of via de rechtstreekse contactgegevens hieronder weergegeven.  

Amerik Schuitemaker projecten en certificering – 
aanspreekpunt voor alle 
certificerings-projecten, o.a. 
MSC namens de CVO. Verder 
betrokken bij onderzoeks- en 
innovatieprojecten. E-mail: 
aschuitemaker@vissersbond.nl.   

Andrea Ras administratie – naast het verzorgen 
van de administratie van de 
organisatie werkt Andrea aan 
bemanningszaken, onder andere 
op het gebied van de 
vaarbevoegdheden. E-mail: 
aras@vissersbond.nl.  

Ben Scholten projecten en RI&E – betrokken bij 
diverse projecten, technische 
dossiers zoals de aanlandplicht, 
stikstof en garnalenvisserij. 
Verzorgt daarnaast RI&E’s en de 
updates daarvan. E-mail: 
bscholten@vissersbond.nl.    

Derk Jan Berends secretaris – verantwoordelijk 
voor aansturing van het kantoor 
en ambtelijk secretaris van de 
CVO. Spil in dossiers veiligheid 
en bemanningszaken en goed 
bekend met de technische 
maatregelen. Aanspreekpunt bij 

problemen op zee via 06-46223090.  
E-mail: djtberends@vissersbond.nl.    

Durk van Tuinen manager projecten – verant-
woordelijk voor het team 
projecten, internationale 
belangenbehartiging en  
betrokken bij technische 
dossiers.  Aanspreekpunt bij 
problemen op zee via 06-

42408572. E-mail: dwvantuinen@vissersbond.nl.     

Egbert van der Tuin projecten en juridisch – 
centrale rol in de project-
administratie en biedt 
ondersteuning bij juridische 
procedures. Verder verzorgt 
Egbert vele vergunnings-
aanvragen. E-mail: 
evandertuin@vissersbond.nl.     

 
 

Emma Kater – De Boer projecten – aanspreekpunt 
voor innovatieprojecten en 
onderzoekssamenwerking. 
Verzorgt daarnaast zienswijzen 
en inspraak op ruimtelijke 
veranderingen op zee. E-mail: 
edeboer@vissersbond.nl.    

Jacob Snoek manager administratie/quota – 
verantwoordelijk voor de 
(financiële) administratie en 
quotazaken. Verzorgt huur, 
verhuur en (internationale) 
ruilen. Aanspreekpunt voor 
quotazaken via 06-12743181. 

E-mail: jsnoek@vissersbond.nl.    

Johan Nooitgedagt voorzitter – verantwoordelijk 
voor het aansturen van de 
organisatie en eind-
verantwoordelijke. Betrokken 
namens de visserij in diverse 
(strategische) dossiers, onder 
andere het Noordzeeakkoord. 

Aanspreekbaar via kantoor of 06-53331313.  
E-mail: jknooitgedagt@vissersbond.nl.    

Peter-Paul van den Berg financiën en 
contingentbeheer – naast het 
verzorgen van de financiële 
administratie werkzaam op het 
gebied van quota-, 
contingentbeheer en 
vangstregistratie. E-mail: 

ppvandenberg@vissersbond.nl.  

Monique Stehouwer receptie, gastvrouw en 
secretariaat – onder andere de 
afhandeling van de post en 
telefoon, ontvangst van gasten, 
faciliteren van vergaderingen en 
de ledenadministratie. E-mail: 
mstehouwer@vissersbond.nl.  

Ruth Roman financiën, administratie en 
bemanningszaken – met het 
verzorgen van de 
bemanningszaken, RI&E, C188, 
(project)administratie en 
financiën een breed pakket van 
werkzaamheden. E-mail: 
rroman@vissersbond.nl.    
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