
Wij heten u van harte welkom en hopen dat u kunt genieten van onze faciliteiten. Vanwege de 

coranamaatregelen kunnen wij u helaas niet in onze clubgebouw aan de vijver welkom heten en 

direct inschrijven, waarna u al kunt gaan vissen aan onze vijver. U kunt zich nu inschrijven en wel 

door volgende de stappen te volgen. 

1) Bepaal uw lidmaatschap 

Bent u 14 jaar of ouder? Dan wordt u automatisch senior lid (€ 50,00). Bent u ouder dan 60 

jaar, dan krijgt u korting op het lidmaatschap (€ 48,50). Bent u jonger dan 14 jaar kunt u nog 

kiezen of u met één (€ 17,00 voor jonge beginners aanbevolen!) of met twee hengels (€ 24.00) 

wilt gaan vissen. Samengevat zijn de prijzen voor 2021 als volgt: 

Lidmaatschap Sr-leden incl. VISpas € 50,00 
Korting Lidmaatschap Sr-leden 60+  € 1,50 
Lidmaatschap Jeugd (tot 14 jaar, 1 hengel!) € 17,00 
Lidmaatschap Jeugd incl. VISpas (tot 14 jaar, 2 hengels) € 24,00 
Inschrijfgeld senioren (éénmalig) € 10,00 
Inschrijfgeld Jeugd VISpas € 2,50 

Abonnement Het visblad € 9,00 

2) U maakt het lidmaatschap verhoogd met het inschrijfgeld over op  
IBAN-nr NL86RABO 0122482832 ten name van HSV Heksenberg o.v.v. nieuw seniorlid 
en/of jeugdlid. Als u het VISblad ook wilt hebben, dan betaalt u € 9,00 extra. 

3) U stuurt per email aan secretaris@hsvheksenberg.nl  
Uw voorletter(s) en achternaam, m/v 
adres,  
postcode en woonplaats,  
geboortedatum.  

Eventueel telefoonnummer  

4) Nadat uw betaling is ontvangen verwerkt de secretaris deze gegevens op het aanvraagformulier 

Voorlopige bewijs van Lidmaatschap en stuurt deze naar Sportvisserij Nederland. Door het 

overmaken van het lidmaatschap en het toesturen van uw gegevens gaat u akkoord met onze 

voorwaarden voor het aangaan van het lidmaatschap. Deze zijn terug te vinden op 

www.hsvheksenberg.nl 

 

5) Het voorlopige bewijs van lidmaatschap krijgt u na verwerking per ommegaande thuis 

gestuurd, waarna u direct kunt gaan vissen. Dit bewijs is slechts 1 maand geldig. Datum van 

ingang is datum van verzending. Houdt er rekening mee dat de verwerking max twee weken in 

beslag kunnen nemen.  
 

6) Uw VISpas kunt u tot ca. drie a vier weken na ontvangst van de voorlopige bewijs tegemoet 

zien. Deze komt van Sportvisserij Nederland. Wilt u zien wanneer uw VISpas wordt verstuurd 

naar u, kunt u dat met het VBL-nummer volgen via de website van Sportvisserij Nederland. 
 

7) Nieuwe leden die al elders lid zijn, dienen het eerste jaar het volledige lidmaatschap te voldoen. 

Medio augustus kan men zelf bij Sportvisserij Nederland de te veel betaalde afdracht voor het 

seizoen 2021 terug vorderen.  

Dus eerst betalen en dan gaan vissen!  

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, stel deze dan per email met telefoonnummer en 

een tijdstip wanneer u bereikbaar bent. Bij voorkeur ’s avonds ivm werk van de secretaris. 

HSV Heksenberg 

De secretaris 
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