Uw vereniging en de VISpas bestelmodule

Ook uw hengelsportvereniging kan meedoen aan de Online
verkoop van VISpassen met iDeal, Credicard en MisterCash.
Hiermee kunnen sportvissers 24 uur per dag, zeven dagen per
week lid worden van uw vereniging. Bovendien kunnen nieuwe
leden zelf een voorlopig bewijs van lidmaatschap uitprinten,
waarmee ze meteen kunnen vissen!
Hiervoor zijn wel enkele gegevens van uw vereniging nodig, te
weten:
- Verenigingscontributie en eventuele prijszetting
van Hét Visblad;
- Gegevens over uw vereniging;
- Eventuele verenigingslijst van viswateren.
In dit document wordt beschreven hoe u de gegevens van uw vereniging beschikbaar stelt.

1. De contributiebedragen
De VISpas bestelmodule haalt de prijsinformatie uit de gegevens die in HSV Leden 2015 zijn
opgeslagen. U kunt de prijzen invoeren in de Internetapplicatie HSV Leden 2015 op
www.hsvleden.nl

HSV Leden 2015
Om in te loggen in HSV Leden 2015 heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als uw
vereniging nog nooit gebruik heeft gemaakt van HSV Leden 2015, dan kunt u de gebruikersnaam
en het wachtwoord aanvragen via het e-mailadres support@sportvisserijnederland.nl.
U vindt HSV Leden 2015 op het adres www.hsvleden.nl. Er verschijnt een inlogscherm waarin u de
verkregen gebruikersnaam en wachtwoord in kunt tikken, als u uw wachtwoord kwijt bent dan kunt
u op ‘Wachtwoord vergeten’ klikken.
Om de bedragen in te voeren klikt u rechtsboven in uw scherm op ‘Systeemfuncties’ (het
tandwieltje). In het keuzemenu kunt u vervolgens op ‘Instellingen’ klikken. Vervolgens verschijnen
linksmidden allerlei functies, klik daar op ‘Documenten.
Afbeelding 1: Systeemfuncties -> Instellingen

Vervolgens komt het volgende scherm naar voren:
Afbeelding 2: Systeemfuncties -> Instellingen -> Documenten

De landelijke afdracht en federatieve afdracht is al vastgezet en kunt u niet veranderen, de kolom
Verenigingscontributie dient u wel in te vullen. De verenigingscontributie van de VISpas is identiek
aan de verenigingscontributie bij de extra VISpas. Als u geen zeeVISpas uitgeeft, dan kunt u hier
het bedrag op €0,00 laten staan.
Bij de totaalkolom worden de landelijke afdracht, federatieve afdracht en verenigingscontributie bij
elkaar opgeteld.

Voorbeeld
De penningmeester van HSV De Zwartbekgrondel uit Nigtevecht gaat zijn contributiebedragen
invoeren. De verenigingscontributie voor volwassen leden is €12,- , voor de jeugdVISpas €1,00. De
federatieve afdracht van Sportvisserij Midwest Nederland, waar Nigtevecht onder valt, bedraagt
€6,50 voor volwassenen en €3,25 voor de jeugdVISpas. Het inschrijfgeld voor een volwassen
sportvisser is €5,-. Voor jeugdleden is het €2,50.
De bedragen bij de documenten worden dan als volgt :
Tabel 1: Verwerken contributietarieven

Document

Totaalprijs

Samenstelling

invullen

VISpas

€ 32,50

(€14 + €6,50 +€12)

€ 12,00

JeugdVISpas

€ 8,75

(€4,50 + €3,25 +€1)

€ 1,00

Extra VISpas

€ 15,50

(€3,50 + €0 +12)

€ 12,00

Inschrijfgeld VISpas

€ 5,00

€ 5,00

Inschrijfgeld jeugdVISpas
1. Samenstelling VISpas:

€ 2,50

€ 2,50

Landelijke afdracht + Federatieve Afdracht + Contributie + Inschrijfgeld VISpas
2. Samenstelling jeugdVISpas:
Landelijke afdracht + Federatieve Afdracht + Contributie + Inschrijfgeld jeugdVISpas
3. Samenstelling extra VISpas(lid van meerdere verenigingen):
Landelijke afdracht + Contributie + Inschrijfgeld VISpas

Vergeet niet om ook de velden voor het inschrijfgeld in te vullen. In afbeelding 3 ziet u hoe de
bedragen uiteindelijk zijn ingevuld.
Afbeelding 3 : Inschrijfgeld in HSV Leden 2015

Verenigingskortingen
Er zijn veel verenigingen die kortingen hanteren voor bijvoorbeeld damesleden, leden ouder dan 65
jaar en/of de junioren. Deze kortingen worden niet meegenomen tijdens het bestelproces
van de VISpas. Het is snel en eenvoudig lid worden via Internet.
U kunt deze kortingen wel in het systeem aangeven:
Afbeelding 4: Diverse kortingen bij Instellingen

Ook op basis van extra Documenten is het mogelijk om bijvoorbeeld een dameskorting toe te
kennen aan de vrouwelijke leden. Als u vanuit HSV Leden 2015 gaat factureren, dan is het
verstandig om alle contributie-tarieven goed te controleren.

2. Verenigingsgegevens
De gegevens die van uw vereniging bekend moeten zijn in de VISpas Online Bestelmodule zijn:






de naam van uw vereniging;
de vestigingsplaats van uw vereniging;
de IBAN van uw vereniging;
het verenigingslogo;
eventueel de website van uw vereniging.

Als u nog geen verenigingslogo heeft opgestuurd, dan kunt u dat per e-mail doen aan
support@sportvisserijnederland.nl. Ook de naam, plaats en website zijn dezelfde als die op de
VISpas worden geprint en die op de Voorlopige Bewijzen van Lidmaatschap(VBL’s) van uw
vereniging worden voorgedrukt. U kunt deze wijzigen in het scherm ‘Organisaties’ in HSV Leden
2015 (zie afbeelding 5).
Let op, nadat u de gegevens heeft gewijzigd worden de nieuwe waarden eerst nog gecontroleerd.
Het kan tot 2 werkdagen duren voordat ze in het systeem zijn overgenomen.
Afbeelding 5 : Verenigingsgegevens in HSV Leden Online

Onder details treft u de functionaliteit ‘Rekeningnummers’ aan. U dient hier de IBAN in te vullen
van uw vereniging. Let op! De binnengekomen contributies worden maandelijks doorgestort naar
desbetreffende IBAN. Als er geen IBAN bekend is, dan kunnen wij uw vereniging niet uitbetalen.
Afbeelding 6: IBAN van uw vereniging

3. Uw verenigingslijst van viswateren
Een sportvisser die via Internet lid wordt van uw vereniging kan met www.visplanner.nl en/of de
VISplanner App vissen. Daarnaast kan hij/zij de benodigde lijsten van viswateren downloaden
vanaf Internet. Daarmee kan hij meteen vissen in de wateren die landelijk en of federatief zijn
ingebracht. Als uw vereniging daarnaast ook wateren heeft die alleen voor uw eigen leden
bevisbaar zijn, dan kunt u een verenigingslijst van viswateren beschikbaar stellen.
U stuurt de lijst dan in Word of PDF formaat naar het e-mailadres
support@sportvisserijnederland.nl. Vermeld in uw e-mail ook uw verenigingsnummer.

Meer info



Wilt u meer informatie over de ondersteuning die Sportvisserij biedt op het gebied van
internet? Kijk dan op www.mijnhengelsportvereniging.nl;
Op de site www.hsvservice.nl kunt u onder het kopje “cursussen” terugvinden wanneer
er een cursus “HSV Ledenadministratie” in uw regio wordt gegeven.

