Wat moet ik doen om lid te worden
Stappenplan lid worden:
Stap 1: Betaling en aanlevering persoonsgegevens
U dient de contributie voor senioren € 39.50, voor 65 + of vrouwen € 34.75, voor
junioren tot 13 jaar met VisPas € 16.75, junioren met VisPas tot 17 jaar € 31.75
over te maken op bankrekening NL88 RBRB 0939 8514 31 t.n.v. HSV “De Ruisvoorn”
onder vermelding van uw naam, adres en geboortedatum.
Als u al een VisPas heeft, dan dit vermelden, dit i.v.m. toesturen juiste documenten.
Uiteraard kunt u ook contant betalen en krijgt u direct de bescheiden.
Stap 2: Tijdelijke VisPas
Na ontvangst van uw betaling sturen wij u per omgaande de benodigde papieren toe,
met daarbij een tijdelijke VisPas welke één maand geldig is. U kunt hiermee direct
gaan vissen.
Stap 3: Aanvragen definitieve VisPas
Bij de ontvangen papieren bevindt zich naast de tijdelijke VisPas voor onze
vereniging, de schriftelijke toestemming van hengelsportvereniging “De Ruisvoorn” en
een antwoordstrook voor het aanvragen van de definitieve (extra) VisPas. Deze dient
u direct in te vullen en naar Sportvisserij Nederland (hierna te noemen SN) te sturen.
U wordt verzocht op deze antwoordstrook uw bankrekening in te vullen, dit om uw
teveel betaalde contributie (extra VisPas) terug te storten.
Stap 4: Ontvangst (extra) VisPas
Na verzending van de antwoordstrook aan SN krijgt u binnen 15 werkdagen de
Officiële (extra) VisPas door SN toegezonden.
Stap 5: Extra afdrachten
Indien u al in het bezit bent van een VisPas ontvangt een extra VisPas en de
dubbele afdrachten van SN en eventueel Federatie Zuidwest Nederland worden
automatisch door SN op uw bankrekening teruggestort.
Tarieven vanaf 2019: (incl. VisPas)
Senioren met VisPas				
Senioren 65 plus of vrouw			
Senioren extra VisPas				
Senioren extra VisPas: 65 plus		
Junioren met VisPas tot 17 jaar		
Junioren met VisPas tot 13 jaar		
Junioren met extra VisPas tot 17 jaar
Junioren zonder VisPas tot 13 jaar		

€
€
€
€
€
€
€
€

37.00
32.25
18.50
13.75
29.25
14.25
10.75
7.25

Nieuwe leden: extra administratiekosten € 2,50
*Voor alle leeftijden geld de peildatum van 1 januari

