Notulen vergadering SEABOB FMP werkgroep
Datum
Tijd
Plaats
Aanwezig

Afwezig

SWG 2016/008

: 18 augustus 2016
:
uur
: vergaderzaal ODVIS
: LVV: R.Soekhradj(RS), M.Yspol (MY)
HPS: S.Singh ( SS) J.Jagroop ( JJ)
SAIL NV: F. Hijmans (FH) en H. Tawjoeram (HT)
WWF: M. Hiwat (MH)
T.Willems (TW)
Mw. C. Landburg
: M. Wirjodirjo (MW) met bericht; Artisinale visserij: Mark Lall (ML) en J. v
Genderen (JvG)

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Presentatie mw.C.Landburg
Mededelingen
Behandeling notulen
Stand van zaken: HCR/CPUE, R&D plan.
W.t.t.k en rondvraag.
Sluiting.

1. Opening
Dhr. Soekhradj opent de vergadering en deelt verder mede dat mw. M. Wirjodirjo (MW)
hem gevraagd heeft de vergadering te leiden, omdat zij vanwege dringende persoonlijke
omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de vergadering van heden.
2. Presentatie mw. C. Landburg
RS geeft aan dat afgesproken is dat mw C. Landburg eerst een presentatie zal houden
waarna de vergadering voortgang zal vinden.
Mw. Chantal werkt als consultant in dienst van Nautilus. De data van SAIL hoeft niet in
een andere format en kan data verschaffen in de format zoals zij het doen.
Queries: Er wordt een stock assesment uitgevoerd door het programma eind van het jaar.
En ± volgend jaar komt Paul Medley naar Suriname.
Afgesproken werd dat:
- Ranjit zal met Chantal zitten om te praten wat voor info zij nodig heeft en in welke
format.
- Ranjit zal de afspraken met de bedrijven bespreken en aangeven welke info LVV
nodig heeft.
- Ranjit: wat zal Paul doen?
Chantal: Een stock assesment en een nieuwe model van HCR uitrekenen.
- SAIL zal alle morfologische data naar LVV sturen en LVV naar Chantal.
- Chantal zal met Paul Medley afstemmen en daarna met Ranjit contact opnemen.
Na de presentatie wordt Chantal bedankt.
3. Mededelingen

-

JvG geeft aan dat zij van 2 tot en met 23 september met vakantie zal zijn. Verder
deelt zij mede dat dat vanwege bezuiniging inkorting op het honorarium van de
SWG leden zal plaatsvinden. Volgens de missive……..

4. Behandeling notulen
De notulen worden op de eerstvolgende vergadering behandeld.
5. Stand van zaken: HCR/CPUE, R&D plan.
R&D plan
Tomas: R&D plan moet aangepast worden gezien de 2 nieuwe condities. Van de
bestaande punten van R&D nagaan welke behouden kan worden en welke weggelaten
zal worden.
Aan de hand van de adviezen van Paul, R&D plan aanpassen.
Een aparte meeting om de R&D plan aan te passen.
Punt 3
Geen verslag van kustwacht. MY is wel bezig met plotten van fuikstanden.
Afgelopen week was MH ook mee om te zien hoe het gebeurd, met visserij mensen en
vissers.
MH: contact met de illustrator van de sharks is al getekend. Er zijn 6 nieuwe getekend.
Ook gestuurd naar Tomas om te double controleren. Zodra de tekeningen af zijn kan het
in boekwerk uitgegeven worden.
Voor eind van de maand alle 15 soorten in high resolution aangeleverd krijgen. Daarna
de layout aanpassen en dan pas naar de drukker.
WWF zal trainingen verzorgen, maar de financien zijn er nog niet.
Yspol:
1e week oktober training van identificeren van haaien.
Tomas:
Binnen rebyc project 2 tests:
- 1 trip met heiploeg
- 1 trip met SAIL
30 tracks, 3” en 2”
Data analyseren en dan conclusies trekken.
Punt 8 zal weg moeten
Rapportage van Inspektie (Satiman met marine opvragen)
Ranjit verslag van bezoek bij de minister
Er zijn geen redenen

6. W.t.t.k en rondvraag.
 Jude: Heiploeg heeft niets daarmee te maken. Een issue tussen SAIL en Namoona.
Frits: nee LVV en Namoona.
Sylvie: we waren verrast, omdat we opgeroepen waren voor een kennismaking.
 JvG: Sylvi zal bedankt worden.




Tomas deelt mede dat zijn werk in SWG hiermee op houdt. Hij zal wel zijn steun
blijven geven waar nodig en is nu bezig met mevr Babb aan een andere project,
namelijk, Rebyc. Zijn aanwezigheid in de SWG is dus niet meer nodig.
Yspol bedankt SAIL voor de medewerking. Er is een trip naar NOAA en 1 persoon
van SAIL mag mee. Frits geeft aan dat…………………………

7. Sluiting.
RS sluit de vergadering om

uur.

Paramaribo,

De wnd. Voorzitter
Dhr. R. Soekhradj

De notulist

