Uw vereniging en de VISpas bestelmodule

Ook uw hengelsportvereniging kan meedoen aan de
Online verkoop van VISpassen met iDeal. 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 Online zijn opgeslagen. U kunt de prijzen invoeren in het programma HSV
Leden Online. Als u liever gebruik maakt van de Desktop Versie van HSV
Ledenadministratie 3.4 dan kan dat ook. Vergeet in dat laatste geval niet om te
exporteren, anders komen de bedragen niet in HSV Leden Online terecht.
HSV Leden Online
Om in te loggen in HSV Leden Online heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord
nodig. Als uw vereniging nog nooit gebruik heeft gemaakt van HSV Leden Online,
dan kunt u de gebruikersnaam en het wachtwoord aanvragen via het e-mailadres
support@sportvisserijnederland.nl.
U vindt HSV Leden online op het adres www.hsvleden.nl. Als u op het gouden
sleuteltje klikt, verschijnt er een inlogscherm waarin u de verkregen
gebruikersnaam en wachtwoord in kunt tikken.
Documenten
Om de bedragen in te voeren klikt u rechtsboven in uw scherm op "Instellingen".
In het scherm dat vervolgens verschijnt (zie afbeelding 1) kunt u de bedragen
invoeren. Als Hét Visblad niet via uw vereniging verkrijgbaar is, of als Hét Visblad
bij de contributie is inbegrepen dan kunt u er €0,- laten staan.

Let op, het bedrag dat u invoert bij de VISpassen in de rechterkolom, is de
verenigingscontributie zonder de landelijke en federatieve afdracht. Vergeet
niet om ook de velden voor het inschrijfgeld in te vullen.

Afbeelding 1 : Contributiebedragen in HSV Leden Online

2. Verenigingsgegevens
De gegevens die van uw vereniging bekend moeten zijn in de VISpas
bestelmodule zijn
•
•
•
•

de naam van uw vereniging;
de vestigingsplaats van uw vereniging;
het verenigingslogo;
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 ’’Verenigingsgegevens’’ in HSV Leden Online (zie
afbeelding 2)
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 2 : Verenigingsgegevens in HSV Leden Online

3. Uw verenigingslijst van viswateren
Een sportvisser die via internet lid wordt van uw vereniging kan 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. Dat kan
via de module VISpas in het websitebeheer.
Kijk voor meer informatie in de handleiding ‘Instructie VISpas
bestelmodule configureren’.

