Geacht lid van onze vereniging.

Er gaan wat dingen veranderen binnen onze vereniging en met dit schrijven willen wij jullie hiervan
op de hoogte stellen. Digitalisering, niet iedereen zal dit op prijs stellen maar we ontkomen er niet
aan. Wat gaat er veranderen.
De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven.
Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het
registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.
Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van
Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?
- De VISpas zal rechtstreeks aan u verstuurd worden door Sportvisserij Nederland.
- Leden kunnen veranderingen en hun vragen m.b.t. de ledenadministratie rechtstreeks bij
Sportvisserij Nederland stellen via een centraal emailadres (ledenadministratie@vispas.nl)
en het telefoonnummer 0900-2025358 (€ 0,35 per minuut)
- Voor leden die per machtiging betalen wijzigt er niets, degene die betalen per
acceptgiro/telebankieren gaan € 5,-- administratiekosten betalen. Deze kosten vervallen op het
moment dat de leden alsnog een machtiging geven.
- Indien er een betalingsherinnering (februari/maart) gestuurd moet worden dan wordt de
contributie verhoogd met € 1,50.
- Bij de 2e herinnering (april/mei) wordt de contributie verhoogd met € 2,50
- Leden die hun geld laten storneren, nadat ze de VISpas hebben ontvangen, krijgen ook de
herinnering(en). Als ze deze niet betalen krijgen ze een aparte brief met 2 opties:
1. Geld overmaken inclusief administratiekosten en herinneringskosten;
2. VISpas retourneren naar Sportvisserij Nederland;
Bij het uitblijven van een positieve reactie bepaalt de vereniging de sanctionering.
Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele
problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft
de ledenadministratie.
Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten name van
Sportvisserij Nederland.

Voorheen kregen jullie de uitnodiging voor de algemene jaarvergadering, het jaarverslag de notulen
van de vorige vergadering per post bezorgd. Met ingang van het nieuwe seizoen zullen deze stukken
op de website van HSV Grondel Geduld gedownload kunnen worden. Ook zal er een document
worden opgesteld genaamd “Verenigingslijst van ons viswater” welke jullie tijdens het vissen bij je
moeten hebben, deze zal ook gedownload kunnen worden.
Leden die geen internetaansluiting hebben of problemen hebben met het downloaden van de
benodigde bestanden kunnen zich melden bij de secretaris, Peter Hendrix,
telnr. 06-23581216.
Degene die hun emailadres nog niet hebben doorgegeven, worden verzocht dit per omgaande te
doen, anders mist u belangrijke informatie omtrent onze vereniging. Het mailadres is
peterhendrix53@gmail.com

